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` 
އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ ނި

 محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުްއމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން
ލަވާާތއި، ސަލާމުގައި އެ މާްތ އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަ وسلّم عليه هللا صلّى

 ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، ިމތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި  19މި ވޭތެވެދިޔަ ހަމަސްދުވަހަކީ މުޅި ދުނިޔޭ އަދި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް 

އާއި ގުޅިގެން  19ވި ދުވަސްތަކެކެވެ. އަދި ކޮވިޑް ގުޅިގެން އެތަކެއް ބަދަލުތަކެއް އަދި އެތަކެއް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތި
ސަރުކާރުގެ ހިންގުމަށް ގެނެވެނު ބަދަލާއި އެކު ކުރިން ކައުންސިލުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކޮވިޑް ހެލްޕް 

ދީ ހީނަރު ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ޑެސްކް ގެ ގޮތުގައި އެތަކެއް މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާނެއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭ އިގްތިސާ
ވެއްޓިގެން ދިއުމާއިއެކު ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ފައްޓަވާފައިވަ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގެ ދުވެލި ލަސްވެގެން ދިޔަނަމަވެސް 

 ތިނަދޫއަށް ހިންގުަމށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަށް ވަނީ ުހއްޓުމެއް ނެތި ކުރިޔަށްގެންދެވިފަެއވެ.
ތިނަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ރާވައި އެކަށައެޅި މަޝްރޫޢު ތަކާއި ހިންގަން ހަމަޖެއްިސ  ހަ މަސްދުވަހުގައިވޭތުވެދިޔަ މިއީ    

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެކަންކަން ޙާޞިލްކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ނެރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ތަކާއި ޙާޞިލް 
މާވި ގޮންޖެހުންތަކަށް ބަލާލެވޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ހުވަުދއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަޫދ ކުރެވުނު ކާމިޔާބީ ތަކާއެކު ދި

 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނެވެ.  2020ކައުންސިލްގެ 

ސިލްކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްޞަސާތަކުން ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ  2020 
ދެއްވިއެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލަށް ރައްޔިތުން ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި 

ކުރެއްވި އިޚްލާސްތެރި ބުރަ  ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެވެ. އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
 މަސައްކަތަކަށް ޝުކުރާއި އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދުކުރަމެވެ. 

މިޤައުމުގެ އެންެމހާ ކަންކަން ހިންގުަމށް ތިްއބެވި ެއންމެހާ هللا އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
މާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީުމޤްރާީތ ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް ަމޞްލަޙަތުހުރި، ާލބަޔާއި މަންފާ ލިެބިނވި، އަ

 ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ 
 . އާމީން.ލެއްވުމެވެ ގެ މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި 19އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކޮވިޑް 
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 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

   ތަޢާރަފު  .1
 

 2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ަނންބަރު 
މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ލިޔެވުނު  ވަނަ މާއްދާގ109ެގެ   

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ަކއުންސިލް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

މެނިފައިވާނެއެވެ. މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ރަށުގެ ވަނަވަރު ހި
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2020މީގެއިތުރުން  މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަ

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ 
 މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެެއވެ.  

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

 .ްތަޢުލީމީ ފުދުންތެރި ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ވެށިފަހި ރަށެއ 

 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

  ުއެއް. މުވައްސަސާފޯރުކޮށްދޭ ލާމަރުކަޒީ  ރަށްވެހި ތަރައްޤީއަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަމާއެކ 

 

  



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 އޮނިގަނޑު  ކައުންސިލްގެ  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

ނައަހަރު މުވައްޒަފުން  ވ2020ަ ސިވިލް ސަރވިސް މަޤާމް 
 ތިއްބެވި ޢަދަދު 

ހުސްކޮށް ހުރި މަޤާމްތަކުގެ  
 ޢަދަދު 

 - 1 ޑިރެކްޓަރ

 1 2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

  4 ޕޮރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 - 1 މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ

 - 1 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 - 1 އޮފިސަރ އެކައުންޓްސް 

 1 2 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 - 2 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  
 އޮފިސަރ

1 - 

 - 2 މަސައްކަތު 

 1 - ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 1 - ޑްރައިވަރ

 17 5 

 

 

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމް  

 10 މާއި މަސައްކަތު އިޖްތި 

 4 ކުނިކޮށި މަސައްކަތު މީހުން 

 3 ހިފްޒް ކްލާސް ޓީޗަރ

 6 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 - އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 2 ބަދަރު ސުޕަރވައިޒަރ

 2 އިލެކްޓްރިޝަން 

 2 މުނިސިޕަލް ސުޕަވައިޒަރ

 1  އޮފިސަރރެވެނިއު 

 5 ޓީ  ފްލެޓް ކޮމިއުނި 

 35 

 

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މައުލޫމާތު

 

 

 

 

ދުބުރިމާގެ / ޢަލީ އަމްޖަދު 

(ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

ަތަރީގެމުޝް/ މަރްޔަމް ނަރީމާން ޝަރީފް 

(ކައުންސިލް މެމްބަރ)

ނީލު/ މުހައްމަދު އަމްޖަދު 

(ކައުންސިލް މެމްބަރ)

ފްރޭންކް/ އިބްރާހިމް އައްސަދު 

(ކައުންސިލް މެމްބަރ) 

ސްނޯވައިޓް/ އިބްރާހިމް ރިޔާޟް 

(ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް)



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 

   ރަށުގެ ވަނަވަރު / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު  .5
 

ވަަނއަށް ޮއންނަ ހުވަދުއަތޮޅު ެދކުނުބުރީެގ އިޤުތިޞާދީ މަިއ ހަބު  3ގދ. ތިނަދޫ ައކީ ާރއްޖޭެގ ެއންމެ ދެކުނުން 
ށް ލޯބިކުރާ އެއްބައިވަންތަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ، އާބާދީ ޮގތުންނާއި ބިމުގެ ގޮތުން ކަމަށްބެލެވޭ ހިތްހެޔޮ އޯގާތެރި ދީނަ

 ތާރީޚި ގޮތުން ފާހަގަ ކުެރވޭ ރަށެެކވެ.، ބޮޑު

 ބިމުގެ ބޮޑުމިނާއި އަދި ގޯތި ގެދޮރު:

 ހެކްޓަރު ހުރެއެވެ. 175ހެކްޓަރު ޖުމްލަ   30.70ހެްކޓަރ އާއި ހިްއކަިއގެން  48.10ޤުދުރަތީ ގޮތުން  

 ި1810   ރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ޯގތީގެ ޢަދަދު :ދ 

 : ު1281   މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގޯތީގެ ޢަދަދ 

 : ު467      ފަޅު ގޯތީގެ ޢަދަދ 

 : ި62   މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް ކުރެވިފަިއވާ ގޯތ 

 ހަުއސިންގް ޔުނިޓްތަްއ:ތިނަދޫގައި ާގއިމްކޮށްފަިއވަ 

 ް120                                    ފްލެޓްތައ 

                                 ް25   ރޯ ހައުސ   

  : ް142   އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ބިނ     

 ރަށުގެ އާބާދީ  :

 7883       ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިަފއިާވ މީހުން   

  11480  ދު  )ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން(ރަށުގައި ދިރިުއޅެމުންގެންދާނެ ކަމަށް ބެލޭވޭ މީހުންގެ ޢަދަ

 4004          އަންހެން 

 3879          ފިރިހެން  

 990                  އަހަރުން ދަށް  05

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 

 

 ތިނަދޫގައި ޤާޢިމް ކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރު އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ މުއައްސަސާތައް :

 ާހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލް އިދާރ  

 ްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ތިނަދޫ ޔުނިޓ 

  ްގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ 

 ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ަސރވިސް ސެންޓަރ 

 ްޑރ . ޢަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލ 

 ްޤަޢުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިނަދޫ ކެމްޕަސ 

 ުދަންނަކަލޭގެފާނު ދަނާލ 

  ުގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒ 

 ަކުރު ސްކޫލް އަބޫބ 

 ްތިނަދޫ ސްކޫލ 

 )ްތިނަދޫ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިުޔ )އެމް.އެން.ީޑއެފ 

  ްތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނ 

 ްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން، ތިނަދޫ ބްރާންޗ 

 ޫބްރާންޗް   ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން، ތިނަދ 

  ްތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމ 

  ޫބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ،ިތނަދ 

 ާމިކް ބެންްކ ،ތިނަދޫ މޯލްޑިވްސް ިއސްލ 

  ްޕޯސްޓް އޮފީސ 

   ޯނަންބަރު ފިހާރަ  138އެސް.ޓީ.އ 

 ްފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިްވސް ، ތިނަދޫ ބްރާންޗ 

 ދިރާގު / ތިނަދޫ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ 

  ްސަރަޙައްދީ މިއުިޒއަމ 

  ީސަރަޙައްދީ ލައިބްރަރ 

  ައުރީދޫ / ތިނަދޫ ފިހާރ 

 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

  އިޤްތިޞާދު:

ބިނާވެަފއިވަނީ މަްސވެރިކަމާިއ، އިމްޯޕރޓް މުދާވިއްކުާމއި އަދި އިާމރާތް ކުރުމުގެ ދާއިާރގެ  ތިނަދޫގެ އިޤްތިޞާދު
 މައްޗަށެެވ.

  ަ91       ފިހާރ 

  ާ02       ހޮޓ     

  ޭ07       ކެފ     

  ް08      ރެސްޓޯރަންޓ   

  ް06      ގެސްޓް ހައުސ   

  ި10      ކުންފުނ 

 ް06      ބޯކޮށާ ތަންތަނ 

 ަ11    ން ކުރާ އުޅަނދުމަސްވެރިކ 

 ު05      މުދާ އުފުލާ ބޯޓ 

  ް01      މަސްމާރުކޭޓ 

  ް01      އައިސް ޕްލާންޓ 

  ް04      ވޯރކް ޝޮޕ 

  ް04       ގަރާޖ 

  ި03      ފިޔުލް ސަޕްލައ 

  ް02    މުވާޞަލަތީ ޚިދުމަތް ތަންތަނ 

  ް03      ފެރީގެ ޚިދުމަތ 

  ް05     ލޯންޗް ގެ ޚިދުމަތ 

 ެ01  ންޑް ރިޒަރވޭަޝން ގެ ޚިދުމަތް ޓިކެޓިންގ އ 

  ް02  ފައިސާ އަދި ާކގޯ ސަޕްލައި ުކރުމުގެ ޚިދުމަތ 

  ް02     ކޭބަލް ޓީީވގެ ޚިދުމަތ 

 

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް :  

  ް01            ހޮސްޕިޓަލ 

  ީ03            ފާރމަސ 

 )ް01 ޕަބްލިކްހެލްތު ޔުނިޓް )ޑރ. ޢަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލ 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 ޢުލީމު :ތަ 

  ް01     ސެކަންޑްރީ ސްކޫލ 

  ް02     ޕްރައިމަރީ ސްކޫލ 

  ް01 ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިަވރސިޓީ ، ތިނަދޫ ކެމްޕަސ 

  ް02      ޕްރީ ސްކޫލ 

                     ް02އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލ 

  ް06       ޤުރުއާން ކްލާސ 

 
 

 ޢާއްމު ޙާލަތު 

ޓަނުެގ  50ފޫޓް ޖެޓީއެއް ހެދިފައިވެެއވެ. މަސްވެރިންނަށް އައިސް ިވްއކުމަށްޓަކައި  8.8229ތިނަދޫގައި  ބަނދަރު:
އައިސްޕްލާންެޓއް ހުރެެއވެ. ައދި އައިސްޕްލާންޓުން މިސަރަަޙއްދުގެ މަްސވެރިކަން ކުރާފަރާްތތަކަށް ައއިސް ިވއްކުމުެގ 

ށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުެރވެެއވެ. ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް، އަިއސްޕްލާންޓް ޖެޓީ ވަރަ
ށް ވަީނ ތިނަދޫ އިން ބޭރަށް ދޮންވެލި ވިއްކުން ަވގުތީ ގޮތުްނ ހުއްޓާލެވި ވެލި ވިްއކަމުން އައި އުސޫލަ

ުދ ބަދަލުގެނެވިފަިއއެެވ. މީގެ އިުތރުން ހާބަރު ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ަވކީ ޓީމެއް އެުކލަވާލައި އެ ސަރަހައް
 ކައުންސިްލގެ މުވަްއޒަފުން ދުަވހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެެއވެ.

ކައުންސިލުން ހިންގާ ފެރީޓަރމިނަލެއްގެ ޚިދުމަތް ދަތުރުވެރިންނަށް ލިބިދެވޭއިރު ފެރީޓާރމިނަލާއި  ފެރީ ގިމަތަ:
ްޕގެ ދަށުްނ ދަތުރުވެރިންެގ ފާޚާނާ ކައިީރގަިއ ަކއުންސިލާއި އަމިްއލަ ފަރާތަކާއެުކ ޕަބްލިކް ޕްަރިއވެޓް ޕާރޓްނަރޝި

ބަރިއާއި ޅަދަރިމައިްނގެ ކޮޓަިރއާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ފާޚާނާއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިދެެވއެވެ.އަދި މީގެ އިތުރުން 
ހައްދު ގަވާއިދުން މޮނީޓަރކޮށް ފެރީތަށް އަންނަ ދުވަސްތަުކގައި ފެރީތަކަްށ ކައުންސިްލގެ މުވަްއޒަފުން މި ސަރަ

 ވާނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިފައިެވއެވެ.ފަސޭހަ

ކިލޯވޯްޓގެ ސޯލާއެނަރޖީ  300އަދި  އިންޖީނުން ކަރަންޓް އަދި 4ޕަރޭޝަންއިން ތިނަދޫގައި ފެނަކަ ކޯ ހަކަތަ:
 ތިނަދޫގެ މަގުަތކާއި ޖެޓީސަރަހައްދުަގއި ގަޑިއިރު ކަރަންްޓގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 24ބޭނުންކޮށްގެން ތިނަދޫއަށް 

 މަގުބައްތިާއއި ބަނދަރު ބައްތި ޖެހި ރޭގަނޑު އަލިކުެރވޭ ގޮތް ހެދިފައިވެެއވެ.

އަށް ިކޔަަވއިދެެއވެ. އަދި ީމގެ  12އިން  1ތިނަދޫގެ ތަޢުލީމީދާއިރާއަށް ބަލާލާއިރު މިރަށުަގއި ގްރޭޑް  ތަޢްލީމް:
ޕަހުން ތިނަދޫ އާއި ރާއްޭޖގެ އެހެނިހެން އިތުރުން ތިނަދޫގައި ާޤއިމްކޮްށފައިވާ ޤަޢުމީ ޔުނިވަރސިޓީެގ ތިނަދޫ ކެމް

ޞަރަޙައްދުތަުކގެ ދަރިވަރުންަނށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތު ދާއިރާތަުކން ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީ ފެންަވރަށް ކިޔެވުުމގެ ފުރުޞަުތ 
ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލެވިަފއިެވއެެވ. ހަމައެާއެއކު، ޕްރަިއވެޓް ކޮލްޖުތަކުން ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކޯސްތަަކށް ކިެޔވުމުގެ 

 02ޕްރީސްކޫލް ހުޅުަވިއގެން ޚިުދމަތް ދެވެެއވެ. މި  02ހުޅުވާލެވިަފއިެވއެެވ. ތިނަދޫަގިއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 06ތަނެވެ. އަދި  އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރީސްކޫލަކީެވސް އިންޓަނޭަޝނަލް ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ ތަން
ވަނީ ތިނަދޫގައި  އިތުރު ކޮލެޖެއް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ބިން ދޫކުރުމަށް  މިހާރުޤުރުޢާން ކްލާސް ހުރެއެވެ. 

 އިއުލާންކުެރވިފަެއވެ.

ތިނަދޫގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމް ކޮށްފައި ހުންނަ ސަރަހައްދީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރެއެވެ. މިހޮސްޕިޓަލަކީ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް:
އޮޕަރޭަޝން ތިއޭޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފަދަ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތައް ތަފާތު ގަިޑއިރު ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަ ލެބޯޓްރީ އާއި  24

ބަލިބަލީގެ ސްޕެލިޝަލިސްޓުްނނާއިއެކު ގއ.އަޮތޅު އަދި ގދ.އަތޮޅުގެ އެންމެހާ ރައްޔިުތންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 
 ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. 

ވަނަ އަހަރާއި ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ވަނީ ރަނގަުޅވެފަެއެވ.  8201ރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  ފެނާއި ނަރުދަމާ:
 300ަޓނުގެ ޕްލާންޓަކާއި  150ޕްލާންޓް ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ. އެއީ  02މިވަގުތު ތިނަދޫގައި ފެން އުެފއްދުމަށް 

ޖް ޑިޕާރޓްމެންޓުން ޓަނުގެ ޕްލާންޓުންނެވެ. ސްވަރޭ 300ޓަނުގެ ޕްލާންޓެކެވެ. ނަމަވެްސ މިވަގުތު ޚިދުމަތް ދެވެނީ 
ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓިފައިެވެއވެ. އަދި އިމަަޖންސީގައި ބޭނުންކުރުމަްށ  11ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް 

 ކވ. ގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ބެހެއްިޓގަިއވާކަން ފާހަަގކުރެެއވެ.70ކވެ ދެ ޖަނަރޭޓަރާިއ، 12

ފޯރުކޮށްދެުމން ދަނީ އެސް.ޓީ.އޯ ތިނަދޫ ިފހާރައިންނެވެ. ތިނަދޫަގއި ކައްކާ ގޭުހގެ ޚިދުމަތް  ކައްކާ ގޭހުގެ ފަސޭހަކަން:
ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގެ ޭގސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކައުްނސިލާއި މޯލްޑިވް ގޭާހއި އެުކ ސޮއިކުރެވި ޕްލާންްޓ 

 2019ައމަލީ މަސައްކަތް  ޤާއިމުކުރުމަށް ބިމެއް ހަމަޖަްއސައިދެވިަފއިެވެއވެ. މި ޕްރޮެޖކްޓްެގ ފުރަތަމަ ފިޔަވަީހގެ
 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެިށެގން ގެންދަމުންއެބަދެއެވެ.

ގަިޑއިރު ގެ ޚިދުމަްތދެމުން ގެންދެއެވެ. އަދި  24އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ދިރާގުން ކޭބަލްީޓވީގެ  އިންޓަރނެޓް އަދި ޓީވީ:

 ކޮށް މުޅި ރަށަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެްނވަެއވެ.ދިރާގާއި އޫރިދޫ އިން ހައިސްީޕޑް އިންޓަރނެޓް ފައިބަރ ކޭބަލް މެދުވެރި

 ހެއްޓުން ރަށުގެ މަގުތައް ބެލެ  

ރަށުގެ މަގުަތއް އަދި ހުިރހާ އިޖްތިމާއި ސަރަހައްދުަތއް ަކއުންސިލްގެ ބެލެހެއްުޓމުގެ ދަށުން ގަާވއިދުން 
ްށ ވޯރްކސް މެދުވެިރކޮސާފުކުރެވިފަިއވާނެެއވެ.ރަުށެގ ބައެްއ މަގުަތއް ހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ޕަބްލިްކ 

 ބައްތިތަކަށް އެިކކަހަލަ ސަރވިސްެދވިފަިއވާނެެއވެ. 359ރަުށގެތެރޭ އަލިކުރުމަށް ޖެހިފައިވާ  ކުރިޔަށްގެންެދވިފަިއވެެއވެ.

 ތިނަދޫގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ހައުސިންގް ޔުނިޓްތައް 

ފަރާތަކުން  618އަށް    A ފްލެޓަށް ކެޓަގަރީ  120ތިނަދޫގައި ާގއިމްކުެރވިފަިއވާ ހައުސިންގް ޔުނިޓްަތކަށް ކަމުަގިއވާ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2019ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވާއިުރ،  870ފަރާތް، އެކު ޖުމްލަ  252އަށް Bއަދި ކެޓަގަރީ 

ނޮވެމްބަރ މަހު މި ފޯމްތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑްތަށް ޗެްކކުރެިވ، ޕޮއިްނޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

މަށްފަހު ފްލެޓްތަށް ވެރިފަރާތްތަކާިއވަނީ ހަވާލުކުރެވިަފއެެވ. އަދި މީގެއިތުރުން ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީން އިންޑިޔާ ކުރު
ކަްއ ހުއްޓިފައިާވކަން ފާހަަގ ތް ޓާޓާ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްެގން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓްގެ މަސަ

ލެހެއްޓުމަށް ވަކި ޓީމެއް ެއކުލަވާލައި ސާފުކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކޮންމެ ދުވަހަުކ އަދި މި ފްލެޓްތަށް ބެކުރަމެވެ.
 އެފަރާތުން ކުރަމުން ދެއެވެ،

 ޤަބުރުސްތާން ބެލެހެއްޓުމާއި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުމުގެ ނިޒާމް 

ނުގެ ިހނަވާެގއަށް ބޭނުން ކުރެޭވ ތިނަދޫގެ ޤަބުރުސްތާނުގެ ގޯތިެތރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުން ގެންދެވެެއވެ. ޤަބުރުސްތާ
ހާލަތުގައި ނެތްނަމަވެްސ މި ރަށުގެ އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން އެ މަސަްއކަތް ކުެރވޭެނގޮތް އިންތިޒާމް ކޮށްަފއިވާީތ 

 ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިނުާވަކން ފާހަގަކުރެެވއެވެ. ހިނެވުމުގެ ކަންތައްަތކުަގއި ާމބޮޑު

 މިސްކިތްތައް 

ތުން މިސްކިތްތަށް ސާފުކޮްށ ބެލެހެއްޓުމާއިެއކު މިސްިކތްތައް މަރާމާތުކުރުމުެގ ތިނަދޫ ކައުންސިލްެގ ފަރާ
މަސައްކަްތވެސް ކުރިޔަްށގެންދެވިފަިއވެެއވެ. އިސްލާމީ މަރުަކޒުަގއި ނަމާދުކުރެވޭ ކަމުަގއި ވިނަމަވެސް މަރުކަުޒެގ 

 ކަްނެވސް ފާހަގަކުރެެވެއވެ.ކޮށްަފއިނުވާމަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުވާކަމާިއ ރަސްމީ ސިފައެއްަގއި ަކއުްނސިލާއި ހަވާލު

 އިޖުތިމާޢީ  އަދި ކުޅިވަރު  

ޖަމްޢިއްޔާ އޮްތކަމުަގއި ވީަނމަވެސް ޢަމަލީގޮތެްއަގއި  13ތިނަދޫގައި ރަޖިސްޓަީރކުރެވިަފއިާވ  ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް:
ރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާތައް މެދުވެިރކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވަނީ މަދު ޖަމްޢިއްާޔއެެކވެ.  އެހެންކަމުން މުޖުތަމަޢުގައި ޙަ

ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާަތއް ގުޅިގެްނ އެިކއެކި މުނާސަބާަތްއ ، ރުގެ އެިކ ުވޒާރާތްތަުކން ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރުމާއިސަރުކާ
ފާހަގަކުރުމާއި އެިކކަހަލަ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމާއި ަޤޢުމީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބަިއވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު 

  ވިފަިއވާނެެއވެ.ހޯދައިދެ

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުިޅވަރު ކުރިއަުރވައި އާލާ ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ިގަނ   ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުން:
ކަންތައްތަެކއް ކުެރވިފަިއވެެއވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފުޓްބޯޅަައކީ ތިަނދޫގެ ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ތާރީެޚއް އޮތް ކުިޅވަރަކަްށވެފައި 

ގިނަމީހުން ލޯބިކުރާ އަދި އެންމެ ގިނަ ުޒާވނުން އެކުިޅވަރަކަްށ އެންމެ ޝައުޤުވެިރވާ ކުިޅވަރަކަްށ ތިނަދޫގެ އެންމެ 
ވާތީ ކުލަބް ޖަމްޢިްއޔާތައް ެމދުވެރިކޮށް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްަތއް ބޭްއވެމުންދެެއވެ. އަދި ަޤޢުމީ ފެންވަރުގައި ޭބްއވޭ 

އައިސްފަިއވެެއވެ.ޒުވާނުްނގެ މެދުގައި ކުިޅވަރުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމަށް  ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަުކގައި ތިނަދޫ ތަމްޞީލް ކުރަމުން
ތިނަޫދގެ ެއކި ޔޫތު ސެންޓަރެއް ޤާޢިމްކުެރވިފަިއވިޔަްސ، އެތަނުން މާބޮޑު ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭކަން ާފހަގަެވއެވެ.

  ސަރަހައްދު ތަކުަގއި ފުޓްސަްލ ދަނޑު ގާއިމްކުރުުމގެ މަސަްއކަތްވެސް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

ކުޑަކުދިންގެ ވިސްނުްނ ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި ޢާއިލާާއއެކު ކުަޑކުދިންނަށް އުފާވެރި ވަގުުތކޮެޅއް ހޭދަކޮށްލުމުގެ  ޕާރކް:
އިތުުރ  ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ފެންވަރު ރަނގަުޅ ުކޑަކުދިންެގ ޕާރކެްއ ތަރައްީޤ ކުރެވިަފއިެވެއވެ.

އަދި މިުއޒިއަމް ޕާރުކެގ  ިށގެން މިހާރު ުކރިޔަށްދާކަން ފާހަނގަކުެރވެެއެވ.ޕާރކްތަށް ާގއިމްކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފެ
  ކުޅޭ ސާމާނުތަށްވެސް ބަުއވުާމއިގުިޅގެން ވަނީ އެތަނުން އެަތކެތި ނެގިފައިފަން ކަން ފާހަަގކުރެެވއެވެ.

ގައި ހިމެނޭ ކުނީެގ ތިނަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ޢިޖްތިމާޢީ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަތަުކގެ ތެރޭ ކުނި މެނޭޖްކުރުން:
މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ނުލިިބ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އެކަމުެގ އުދަނގުލާއި އަދި ކުނީގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ތަފާތު 

 މައްސަލަތަކާއި ކޮންމެ ދުވަހަުކ ރައްޔިތުންވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. 

ޗަރ ޤާއިމުކުރުުމގެ ދެވަަނ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުނި ކައުންސިުލގެ އާމްދަނީގެ ތެެރއިން ކުނިކޮށީގެ އިންފްރާސްްޓރަކް
ބައިކުރާނެ ޢިމާރާތަކާިއ އިދާީރ ޢިމާރާތެއްގެ އިތުރުން ކުނިެމނޭޖުކުރާ މުވަްއޒަފުން މަސަްއކަތްކުރާނެ ސަރަަޙއްދެްއ 

އަހަރުެގ ވަނަ  2020ބިނާކޮށް ވޭސްްޓ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުެގ ވަށާފާރު ފެންްސ މަރާމާތުކުރުމުގެ  މަަސއްކަްތ 
އަދި ކުނިކޮށީގެ އިތުރު މަރާމާތްތަކާއި އަްޕގްރޭޑްތަުކގެ އިތުރުން ކުނި ކޮށީަގއި ވެހިކަްލ ކުރިޔަށް ގެންެދވުނެވެ. 

މަސަްއކަތަށް ބޭނުންވާ އާލާތު ހޯދައި ފަންީނ ގަރާޖެއް ބިނާ ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.އަދި 
 ަސއްކަތް ވަނީ ކުރެވިަފއެވެ. ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަ

ކުނިކޮށި އަްޕގްރޭށް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެްނވަޔަރަންމަންްޓ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާިއއެކު ކުިރޔަށްގެންެދވުުނ 
 ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓް އެްއޮކށް ނުނިމޭކަން ފާހަގަކުރެވެެއވެ.

ްތ ދިނުމުގައި ގިނަ ޖޮންޖެހުންތަށް ދިމާވުމާއި ގުިޅގެްނ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ދެްއވަމުން އައި ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަ
ެއކިފަހަރު މަތިން މަސައްކަތުން ަކއުންސިލް ިޕކަޕެއް އަދި މުަވއްޒަފުްނ ކައުންސިލުން މި ކަންަތއް ހައްލުކުރުމަށް 

ގެ މަސައްކަްތވަނީ އަދި ލޭބަރުންގެ އެހީތެިރކަމާއެކު ގޭބިސީތަާކއި ދައުލަުތގެ މުވަްއސަސާތަކުން ކުނި ުއކާދިނުމުނެގި 
 ކުރެވިފަެއވެ.
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އަދި ފެބްރުވަރީ މަހު  ގައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖެނުއަރީ 2020 -ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް  ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ 
 ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް 

  

ޙަރަކާތްތައް ހިންގި 
   އްދަތު މު

ނަތީޖާ ޙާޞިލު 
ާޓަރ ކުރެވުނު މިންވަރު 

ކުއ
 2

 

ާޓަރ
ކުއ

 1
 

 ހިންގި ޙަރަކާތްތައް  ތަންފީޒުކުރުމަށް

      
 އިޤްިތާސދު  ނޫ

 ކުރުން  ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައި އެއްތަނަކުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ޚިދުމަތް ޤާއިމް ވިޔަފާރި
 ން އް ާޤިއމްކުރުޝޮިޕންމޯްލއެ ތިނަޫދގައި    20%

100% 
މޯލްޑިްވްސއާއި އެުކ މަޝްަވރާ  ވިޔަފާިރވެިރންގެ މަުއރަެޒއް ބޭްއުވމާއި ގުޭޅގޮތުން ޓައިޓަން   

 ބަްއދަލުުވމެްއަގއި ބަިއެވރިުވން 
 ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުން  ދެމެހެއްޓެނިވި

 ކޮށް މަްޝަވރާކުރުން ްއދަލުްނާގ ފަރާތްތަކާއި އެކު ބަ ެގސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ހި ތިނަޫދގެ    100%
 ަސރުކާރު  އޯގާެތރި
  ސަބަބުންނާއި މެހީގެ ސަބަބުންފެތުރޭ ބަލިތައް މަދުކުރުން މަދިރީގެ

100% 
ބެލެެހއްޓުމަށް ަރއްިޔތުންނަށް  އާންމު ސާފުތާހިރުަކން ދެމެެހއްޓުމަށް ޯގތި ގެޮދރު ސާފުކޮށް  

 އިލްތިާމސްކުރުން 
 ގަާވިއދުން ރަށުެތރެ ސާފުކުަރމުން ެގންިދއުން މުަވއްޒަފުން  އިޖްިތމާއީ   100%
 ކޮށް ަމޝްަވރާކުރުން ހޮސްިޕޓަލާއިއެކު ަބއްދަލު ސަަމދު ެމމޯިރއަލް ޑރ. އަްބުދއް   100%

 ފުރުޞަތުތައް ލިބިފައިވާ އަދި ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން  ޒުވާނުންނަކީ

100% 
އިންތިާހބާއި ުގޭޅގޮތުން ަމއުލޫމާތު ވޯރކްޝޮޕް  ލް އެލްީޖއޭާއއި ުގޅިެގން ލޯކަލް ކައުންސި   

 ކުރިޔަށް ގެްނދެުވނު 

100% 
 ުޒވާނުންނަށް ޚާްއސަކޮށް ިއންޓަރންޝިޕް ައދި އެްޕރެންޓެންޝިޕް ޕްރޮްގރާމް ސްކޫލް ނިމޭ   

 ކުރިޔަށް ގެްނދިުއން.

100% 
   

ޖްިލސް މެްމބަރު ައބްދުލް މަ ތިނަޫދގައި ަމްސވެރިކަން ކުރާ ަފރާތްތަަކށް ތިނަދޫ ދެކުނު ާދިއރާ
ުކރުާމއި މަްސވެިރންާނއި ެއކު  މުޢުނީ ހަދިޔާ ކުެރްއވި އަންަޑވޯޓަރ ްޑރޯން ހަދިޔާ

 ބަްއދަލުުވމެއް ބޭްއވުން 
 އިާމރާތް ބިނާ ކުުރމަށް ިބން ދޫުކރުމަށް ހަމަ ޖަްއސައި އިއުލަންުކރުން  ކޮލެޖް    100%

 ބައްތިތައް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުން  ލިކުރެވޭ މަދުން ހަކަތަ ބޭނުންކުރާމަގެއްގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަ  ހުރިހާ
 ލައިޓްތައް މަާރމާތުކުރުން  ބަަދރު   100%
 ަލއިޓްތައް ަބދަލުކުުރމާއި ަމރާާމތުކުރުން ކުރިޔަްށގެްނދިއުން  ރަށުތެރޭ   80%

 ާޢއިލާ  ފަޚުުރވެރި
 ރިބަޔަކަށް ހެދުން ޙަރަކާތްތެރި މުޖުތަމައުގައި ބޭނުންތެ  އަންހެނުންނަކީ

 ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމަށް މަްޝވަރާ ބަްއދަލުުވމެއް ބޭްއވުން  2020    100%
 ގެ އެކަޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުަމށް މަޝްަވރާ ަބއްދަުލވުެމއް ޭބއްުވން  2020    100%
 ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުުކުރމުގެ ވޯރކްޝޮްޕަގއި ބަިއެވރިެވވުން  ޑިމޮކްަރސީއަށް    100%
 ދުަވސް ފާހަގަުކރުން  އަންހެުނންގެ    100%



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 ނިޒާމް ހަރުދަނާ ވެގެން ދިޔުން  ތަޢްލީމީ 

100% 
ސިމްޕޯިޒއަްމއަށް ކަުއްނސިލްގެ  ގދ. އަޮތޅު ތައުީލމީ މަރުަކޒުގެ އެްނަވޔަރަންެމންޓަލް   

 ފަރާތުން އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން 
 ކު ބަްއދަލުުވެމއްަގއި ަބއިެވރވިވުން ަގއުމީ ޔުިނވާިރސިޓީާއއި އެ ދިވެިހާރއްޭޖގެ    100%
 އިާމރާތް ބިނާ ކުުރމަށް ިބން ދޫުކރުމަށް ހަމަ ޖަްއސައި އިއުލަންުކރުން  ކޮލެޖް    100%

 ދިިރއުުޅން  ޖަޒީރާ
  
އުސޫލުތަކާއި  ވަޞީލަތްތަކާއެކު، ކަނޑައެޅިފައިވާ  ލަފާފުރުމަށް ފަސޭހަ، މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތިނަދޫގެ ބަނދަރަކީ 

ތަނަކަށްހެދުން  އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުންދާ   
 މެއިންޓަަނންސް ަމސައްކަތް ުކިރޔަށް ގެންިދއުން  ފާލަން   95%

ެގ މަސައްކަތް  2ފަސޭަހއިން ފެން ލިބޭެނ އިންތިޒާމް ަހމެޖއްުސުމގެ ޕޭސް  މަްސވެރިްނނަށް   80%
 ފެށުން

70% 
  

ވޯލް ިބނާ ކުރުުމގެ ަމސައްކަތް  ޕްާލންޓް ޖެޓީގެ ކުއޭއެމްޓީީސސީ އިން ިތނަޫދގައި އަިއސް
 ފެށުން

 ހުރި ރަށަކަށް ވުން  ޙަރަކާތްތެރި ޖަމިއްޔާތަކެއް 

100% 
މުާބރާތަށް ކައުްނިސލްގެ ފަރާތުން  ތިނަޫދގެ ޓޭޑް ޖަިމއްޔާގެ ފަާރތުން ކުިރޔަށް ގެންދާ ބަހުސް   

 މާލީ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްިދނުން 

 ސްޓޭިޑއަމް ސާފުުކރުުމެގ ހަރަކާތުަގއި ކައުްނސިލްގެ ފަރާުތން ަބއިެވރިުވން  7ން ތިނަދޫ ޒޯ    100%

 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލެމުންދާ ރަށަކަށްވުން  ތިނަދޫއަކީ .
 ގެްނދިުއން  ކޮންމެ ދުަވހަކު ގޭިބސީތަކުން ކުނި ަނގަމުން    100%

100% 
ބޭނުންޮކށްގެން  ތެޔޮއެޅުން ައދި ެވހިކަލް ގޮނޑު ސާފުުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ވެިހކަލަށް ކުނި  

 ކުނިގޮނުޑގެ ަސރަަޙްއދު ސާފުކުރުން 

100% 
 2 ޕާރކުތަާކއި އިޖުިތމާޢީ ޕާރކުތަކާއި އިޖުިތމާޢީ ަސރަަޙއްުދތައް ކޮްނމެ ދުަވހަކު ކުޑަކުދިްނގެ  

  އިރަށް ކުނިކަަހއި ވިަނނޮޅާ ސާފުކޮށް ެބލެހެއްޓުން.

100% 
 ުރގެ ކުނި ެބޑުަތއް މަާރމާތު ކުރުން ، ކުިނވާ ޒާުތގެ ކުނިުކރާ ސެންޓަ ކުނިމެނޭޖް  

 ނައްތާލުމަށް ޚާްއސަ ކޮއްޓެއް ެހދުން.
 ަރަގޅު ކުރުމަށް ކުނިޮކށީގެ އެކި ަމރާމާތް ކުުރން  ކުނިމެނޭޖްުކރުން   70%

50% 
 އިްނސިނޭޓަރ ެގނަުއމާއި ުގޅޭގޮުތން މިިނސްޓްީރގައި ޮއތް ބަްއދަލުުވމުަގއި ތިނަދޫ އަށް   

 ކައުންސިްލގެ ފަރާތުން ބަިއވެިރވުން 

80% 
 ކަުއންސިްލގެ ވޭސްޓް ެމނޭްޖމެްނޓް ސެންޓަރުގެ އުޅަނދުތަށް ަސރވިްސ ކުރުމަށް ތިނަދޫ   

 ގަާރޖެއް ެހދުުމގެ ަމސައްކަތް ފެށުން 
  ކާރިޘާ ތަކުން ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ކުޑަކުރުން ޤުދުރަތީ

 ަސރވޭކުެރވެމުން ދިުއން  ން ިލބޭ ެގއްލުމުްނ ލިބޭ ގެތަށް މޮނިޓަރ ކޮށްފެންބޮުޑވުުމގެ ަސބަބު   100%

100% 
   

ތަކުގެ ގަސްތަަކށް ސްޕްރޭ  ރަށުަގއި ހުަވނީގެ އުނަދގޫ ޮބޑުވާތީ އެިކ ހިސާބުތަުކގެ ައދި ގެ
 ޖެހުން 

 ކަފެާނއިން އަިކރި ައދި ވެލި ނެުގން މަނާކުރުން  ގދ.    100%
 ހިންގުން  އިދާރީ

  ގެްނިދއުން ދޫ ކައުްނސިލްގެ އޮފީސް ަމރާާމތުެގ މަސައްކަތް ކުރިަޔށްތިނަ   50%
100%  

 އަދި އޮީފސް ަބއެއް އިތުރު ކުުރމަށް ިއއުލާންކުރުން   
 ކުރިޔަށް ގެްނދިއުން  ތިނަޫދގެ ބޯހިާޔވަހިކަުމގެ ދަފްަތރު އެކުަލވާލުުމގެ މަަސއްކަތް    100%

100%    

ގުިޅގެން ަހއުސިން  އުިސންގ ޔުނިޓް )ފުލެޓް( ތަކާއިހަ 120ތިނަޫދގައި ިބނާކޮށްފަިއވާ 
 މިނިސްޓރީާއއި ކައުްނސިލާއި އެކު ބަްއދަލުުވމެއް ޭބްއވުނު 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

100%    
ދިމާވެފަިއާވ ވަޅުފެން  ހައުިސންގ ޔުނިޓް )ފުލެޓް( ތަކަށް 120ތިނަޫދގައި ިބނާކޮށްފަިއވާ 

 ޕްޮރޖެކްޓް ެބހެއްޓުުމގެ ލިބުުމގެ މަްއސަލަ ހައްލު ކުުރމަށްޓަކަިއ ވަޅު

100%   
މެއިންޓެެންނސް  ހައުިސންގ ޔުނިޓް )ފުލެޓް(ތަކުގެ 120ތިނަޫދގައި ިބނާކޮށްފަިއވާ 

 މަަސއްކަތް ކުރިޔަށް ެގންިދއުން 
 ުމެގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕާކިންޒޯންަތއް މަާރމާތުުކރުތިނަދޫ    100%
100% 

 

 ކުރުން  ތްއާއި ުގޅިެގން ހެލްޕްޑެސްކް އަދި ޓާސްކްޯފސް މަަސއްކަ 19ކޮވިޑް  

100%   

ިޚދުމަތް މެުދކަޑާލުމަށް  އާއި ުގޅިެގން ރެސްޯޓރެންްޓ، ހޮޓާ އަދި ސެލޫންތަުކގެ 19ކޮވިޑް 
 އެްނގުން 

 ފިތުރު ޒަކާތް ނެުގމުގެ މަަސއްކަތް ކުިރޔަށް ދިއުން     100%
 ސަުއދި އަަރިބއާިއން ލިބުނު ކަުދރު ބަުހމުގެ ަމސައްކަތް ފެުށން     100%

 ހެޔޮވެރިަކން 
 މިސްކިތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 ުމަވއްޒަފުްނގެ ިއދާރީ ަމަސއްކަތް ބަލެލެހެއްޓުން  މިސްކިތް   100%
 މަާރމާތުކުުރމާއި ިމސްކިތްަތކުގެ އޭސީ ބަދަލުުކރުން  މިސްކިތްތަށް   100%

 ން ދިއުން ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމަޢޫއެއް ބިނާވެގެ  ތިނަދޫއަކީ 

100% 
  

 ވަޅުލާްނޖެހޭ މިުހންނަށް ކަށުަކމާކެީމގެ އެްއމެހާ ިޚދުަމތްތައް ކަުއންިސލުގެ ތިނަޫދގައި

ކަށުނަާމދު  ޚަަރދުަގއި ހަަމޖެްއސުން )ކަށްަވޅު ކޮުނން، ހިނެުވުމގެ އިންިތޒާމް ހަަމޖެްއސުްނ،
 ކުރާ އިާމމުްނގެ ޚަަރދު ހަަމޖެްއސުން(

 ެތއްަގއި ޖަމާަޢތުަގއި ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމްަތއް ހަމަެޖްއސުން.ިމސްކި ކޭތަ ނަމާދު   100%
 ކުލާހުގެ ަދރިަވރެއް ހާިފޒް ކަމުެގ ސަނަދު ހާސިލް ކުުރމަށް މާލެ ިދއުން  ހިފްޒް   100%
  ކީިރތި ޤުުރއާާނއި ބެހޭ މަރުަކޒުގެ ޮގއްެޕއް ހުުޅވުުމގެ ައމަލީ މަަސްއކަތް ތިނަޫދގައި   80%

100% 
  

 ުދވަހަކު )ސްކޫލް ބަްނުދ ދުވަްސތައް ފިަޔވައި( ތިަނދޫ މަްސޖިުދލް ތަޤުާވގައި ކޮންމެ ރަްސމީ

 އަށް ޙިފްޟް ކިލާސް ކުރިޔަށް ގެންިދއުން  06:30އިން ހެނދުނު  05:30ފަތިހު 
   .އެނގުން  ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތެއްގައި  ބޮޑު  ހާމަކަން  ސިޔާސަތުތައް  ކައުންސިލުގެ  ޙަރަކާތްތަކާއި  ހިންގާ  ކައުންސިލުން 

 ވަނަ އަހަުރގެ އަަހރީ ޖަލްސާ ޭބްއވުން  2019 ކައުންސިްލގެ    100%
 ބަޖެޓް ކަނޑަެއޅުަމށް ބަޖެޓް ފޯރަްމއެއް ބޭްއވުން  2020 ކައުންސިލުން    100%

 އިޖްތިމާއީ ކަންކަން ދިރުވައި އާލާކުރުން  ތިނަދޫ

 ަމރުކަޒުގެ މަރާތުަތއް ކުރިޔަށް ެގންދިުއން  އާަބދީ    50%

100% 
   

 ޓްރެކް ސަަރހަްއދު ބެލެެހއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ަހވާލުކުުރމަށް ފަރާެތއް ޯހދުމަށް ސްިވމިްނގް

 އިއުލާންުކރުން 
 ކުޭޅ ސަމާނު ަބދަލުކުރުން  ޕާކްތައް ަމރަމާތުުކރުން ކުޑަކުދިްނގެ    80%
 ފުޓްޯބޅަ ދަނޑު ބިނާ ކުުރުމެގ މަސައްކަތް ފެށި، ފުޓްސަލް ދަނޑު ަބދަލުކުރުން  ތިނަޫދގައި    70%
 ޖިެމއް ާޤއިމްކުުރން ބިން ކަނަޑއެޅުން  އައުޓްޑޯ    100%

100% 
   

ިބން  ޕޮލިސް ެހޑްކުއާޓާޒް ެއއް ައިދ ޖުވެަނއިލް ޖަސްީޓސް ޔުނިޓެއް ާޤއިްމކުރުމަށް ތިނަޫދގައި
 ކަނޑަެއޅުން 

 މޫދަށް ެއރޭނެ ަސރަަހއްެދްއާޤއިމްުކރުމަށް ވަކި ސަރަަހއްެދއް ކަނޑެއޅުން  ތިނަޫދގައި    50%
 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 ނަތީޖާގެ ތަފްސީލް ޙާސިލް ކުރެވުނު  .7
 0202 ްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ާފސްކުރުނ 

ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ  2020އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ތިނަދޫ ކައުންސިލުން  5ތިނަދޫގެ 
ރު ތައްޔާރުކުރެވުނު ބަޖެޓްެގ ވަނަ އަހަ 2020ތެރެއިން ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނުަގއި ހިމެނފައިވާ ކަންތައްތައް ިހމަނައިގެން 

ރުފިޔާއާއި ކެޕިޓަލް 25,892,398/43 ރުފިޔާއެވެ. އެއީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 36,627,010/48އަންދާޒާއަކީ، ޖުމްލަ 
ވަނަ މާއްދާގެ  93ގެ  7/2010ރުފިޔާއެވެ. ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޤާނޫން ނަމްބަރު 10,734,612/05 ޚަރަދށްވާ 

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަުތެގ  2020ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  95ބަެޖޓް އަންދާޒާ ހުށަހެުޅމުން އެޤާނޫނުގެ  ވާގޮތަށް
ރުފިޔާއާއި ފީއާއި އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާގެ ގޮތުގަިއ  -/25,731,907ބަޖެޓުން ިތނަދޫ ކައުންސިލަށް ެދއްވާ ގްރާންޓަށްވާ 

ރުފިޔާ ޢާމްދަނީގެ މައްޗަށް -/38,459,924 ރުފިޔާ އާއި އެކު ޖުމްލަ -/12,728,017  ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައި
އިްނސައްތަ އެވެ. އެހެންކަމުން  5.5ބަރޯސާ ކޮށްފައެވެ. މިއާއި އެކު ލިބޭ ޢާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ބެލެވެީނ، %

ވަނަ  97ރިޒާރވް ކުރުމަށްފަހު އެ ޤާނޫންގެ  5ން %ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 94ގެ  7/2010ޤާނޫން ނަްނބަރު 
ވަނަ އަހަރު ބަޖެްޓ  2020މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބައިތައް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ، ތިނަދޫކައުންސިލްގެ 

ޖެނުއަރީ  14އި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސާރޕްލަސް ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ 2020ސްޓޭޓްމެންޓްގައި ވާގޮތަށް ތިނަޫދ ކައުންސިލްގެ 
 ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫ ކަުއންސިލުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. 2020

 އާއި ގުޅިގެން ޓާސްކްފޯސް ހަރަކާތްތެރިވުން  19ކޮވިޑް 

އާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޓާސްކް ފޯސް އިން މައުލޫމާތު  19ކޮވިޑް 
 ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހެލްޕްޑެސްކް މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. ދިނުމާއި ތިނަދޫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 

 ގަސްތަކުގައި ހުވަނި އެޅުމާއި ގުޅިގެން ގަސްތަކަށް ބޭސްޖެހުން 

މާއި ތިނަދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަދި ސްކޫލް އޮފީސް ތަކުގައި ހުރި ގަސްތަކުގައި ހުވަނި އެޅުމާއި ގުޅިގެން އިޖްތި
 މުވައްޒަފުން ގަސްތަކަށް ބޭސްޖަހައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުން ބޭއްވުނު ޓްރެއިނިންގައި ބައިވެރިވުން 

ޓްރެއިނިން ދިނުމުެގ އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން އަދި ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ގެ ޭބސިކް 
ޕްރޮގްރާމްގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އަންެހނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ަވނީ 

 ބައިވެރިވެފައެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 

  ްއިޖުތިމާއި ސަރަހައްދުތަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ 

ޖްތިމާއީ މުވައްޒަފުން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ންމެ ދުވަހަކުވެސް ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިކޮ
ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އަދި ރައްޔިުތންނަށްވެސް މަގުތަކާއި ޯގތިގެދޮރު ތަށް ސާފުކޮށް ބެެލހެއްޓުމަށް ަކއުންސިލުން އިލްތިމާސްކުރާ 

 ކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

  ަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ބަރާސީލް ޕާރކްގެ ބައުންޑ 

ނަދޫ ދެކުނުސަރަޙައްދުގައި ކުޑަކުދިން އަދި އެހެނިހެން އުމުރުގެ މީހުން އެއްވެ އުޅުމަށް ހިންގައިމް މާޙައުލެއް ޤާއމް ކުރުމުގެ ތި
ކަތް ގައި ވަނީ ޕާރކެއް އެލުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓިފައެވެ.މި ޕާރކް ޑިޒައިން ނިމި އިތުރު މަސައް 2020އެޕްރީލް  20ގޮތުން 

 މިހާރު ދަނީ ކުރިޔަށެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

  ްކުނި ގޮނޑު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓ 

ނަދޫ ގައި ކުނިމެނޭޖްނުކުރެވި މިހާރު ކުނިއަޅަން ބޭނުންވާސަރަޙައްދު ފުރިފައިވާތީ، ތިނަދޫ  ކަުއންސިލާއި މިނިސްޓްރީ ތި
އި ހުރި ކުނި ތިލަފުއްަޓށް ގެންދާނެ ބަޔެއް ގައި ވަނީ ތިނަދޫގަ 2020ފެބްރުއަރީ  25އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓްގުޅިގެން 

 ވެ.ހޯދަން އިއުލާން ކުރެވި ބިޑްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އަށް ފޮނުވިފައެ

 

 

 

 

 

 

  ްކުސީ ޕާރކް މަރާމާތުކުރުނ 

 2020މަރޗް  09އެކުވާނީ  އާއިތްމިނިސްޓްރީގެ އެހީސީޕާރކްގެ ހުރި ކުޅޭސާމާނުގެނަދުވަސް ވެފައި ހަލާކުވެފައިވާތީ ޔޫކު
 ވެ.ބަދަލުކުރެވިފައެގައި އައުސާމަނުތަކަށް 

 

 

 

  ްމަސްވެރިންނަށް ފެން ވަޅެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތ 

ން ނަދޫ މަސްވެރިނަށް ރީތިފެންެފން ފޯރުކޮށްދިނުމަގައި ދަތިތަކެއްުހރުމުގެ ސަބަބުން ތިނަދޫ ކައުްނސިލް އިން އިސްނަގައިގެތި
ވަނަ ދުވުހަގައި   2020އެޕްރީލް  04ފީޓުގެ ވަޅެއް ވާނީ  10ފޫޓް އަދި އުސްމިނުގައި  8ފޫޓް  8މިހާރު ހުންނާނީ 

  ބޭއިންދިފައެވެ.

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

  ްވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ ފާލަމުގެ ތޮށިގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތ 

އިވާ ފެންސް ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން ވާނީ އެދިމާލުން ސިމެންޓް ބަސްާތ ނަދޫ މޫދަށް އުކާލެވޭ ކުނިވާޒާުތގެ ކުނިއެޅުމަށް ހަދާފަތި
 ލެވިފައެވެ.ގައި ތޮށިގަޑެއް  2020ޖޫން  23ބޭނުންކޮށްެގން 

 

 

 

 

 ހުކުރު މިސްކިތް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް 

ން ސާފްނޮކޮށް އޮތުމާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫ ކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތް ހުރި ބިން ހެރިޓޭޖްގެ ބެލުންދަށުގައި ގިނަދުވަސް ތަކެއް ވަންދެ
ވަނަ  2020މާރޗް  27ތިނަދޫ ރައްޔަތުންނަށް އެިބން އޮއި ސަރަޙައްދުގަ ދިރިއުޅޭ ރައްޔަތުންނަށް އުދަގޫަތށް ކުރިމަތިވާތީ 

 .ފްކުރެވަފއިއެވެހު އެތަންބަޔާކާއި ހަވާލުކޮށް ސާދުވަ

 

 

 

 

 

 ތިނަދޫ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި  މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން 

ވަނަދުވަހު މަރާމާތުކޮށް  2020އެޕްރީލް  05ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ތިނަދޫގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަށް ވާނީ  މިއަހަރު
.ނިންމައިފައެވެ  

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2020 .8
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ހަރަކާތްތަށް 

 

  ްލެކްސް މަސައްކަތް ޕް ޝޮޕިންގް ކޮމް : 1ހަރަކާތ 

ބަޔަކާއި ވާހަކަދައިކައިގެން ން މިހާރު ގެންދަނީ ކުރަހާނެ ލެކްސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުޕްކޮމް ޝޮޕިންގް 
 ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 
  ްދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުން 2ހަރަކާތ : 

 ސަރަޙައްދުން  މާފުށީ ތިނަދޫ ލަފާދެއްވައިފައިވާތީ، އިޢްލާންކުރުމަށް އަލުން  ޓެންޑާކޮމެޓީއިން ބިންތަށް ކުރި އިޢްލާން ދަނޑުވެރިކަމަށް
ގެ މަސައްކަތް މިމަސްތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލް އިން ކުރުމު އިޢްލާން  ބިން 8 ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ކުއްޔަށް

 ވަނީ ނިންމަފައިއެވެ.

 
  ްޖެހުން ތަށް ތިނަދޫ ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސް : 3ހަރަކާތ  

ޓެންޑާކޮމެޓީން އަލުން މަސައްކަތް ޕްރޮޕޯސަލްގެ އަގުތަށް ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ތަށް ޖެހުމުގެ ފެންސް ބޯޅަދަނޑުގެ  ރަސްމީ  ތިނަދޫ 
ވެ އެމަސައްކަތް އަލުން އިޢްލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަންގެންދިއުމަށް ވަނީ އިޢްލާންކުރަމަށް ލަފާދެއްވައިފައިވެއެވެ. އެހެން 

 ހަމޖެހެފައިއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި  .9
 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން 

ބިމެއްވަީނ އެގްރީމެންޓްހެދި ވަނީ  118ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ބިން ކުއްަޔށް ދޫކޮށްގެން ފައިސާ ލިބެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 
 އެކިފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

 ބާދީ މަރުކަޒު އާ 
ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އާބާދީ މަުރކަޒު ޖަލްތަކާއި،ސެމިނާރ އަދި ވޯކްޝްޕްތަކާއި އެހެނނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން އެކި 

 ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ފައިސާ ލިބެއެވެ.
 ނިނެގުމުގެ ޚިދުމަތް ކު 

ގޮސްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ކުރަމުން އައި ޢާއްމު ފަރާތަކުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ތިނަދޫގައި ގޭބިސީތަކުން ކުިނނަަގއި ކުނިގޮނޑަށް ގެން
ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ  ،ަރއްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިާވ އުދަޫގތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުަމށްޓަަކއި ،އެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލާފައިާވތީ

ށްފަހު ވަނީ ރައްޔިތުްނނަށް އެޚިުދމަތްވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ. ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތްދިނުަމށް އެުކލަވާލާފައިވާ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަ 
 އެޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީގެން ކައުންސިލަށް އާްމދަނީ ލިބެއެވެ.

 މަސްމާރުކޭޓް 

 މަސްމާރުކޭޓް ސަރަޙައްދުން ބިންކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ބިމުކުލީގެ ަފއިސާ ކޮންމެ މަހަކު ލިބެއެވެ.

 ގުދަންކުލި 

ަނމްބަރ ފިހާރަ ހުރި ހިާސބު ުގދަންގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދޫކޮްށގެން އެބިމުންވެސް ިތނަޫދ  138ރީގެ އެސް ޓީ އޯ ކު

 ކައުންސިލަށް ފައިސާ ލިބެއެވެ.

 ގާޑިޔާބެހެއްޓުމުގެ ފީ 

އިވެއެވެ. މިގޮތުްނ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުުކރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެކި ގޮތްގޮތުން ގިނަުގނަ މަސައްކަތް ކޮށްފަ
ތިނަދޫގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ގާޑިޔާ ބަހައްޓުމުގެ ހުއްދަ ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫޮކށް އެޚިދުމަތުްނވެސް ކައުންސިލަށް ފައިސާ 

 ލިބޭނެ ގޮތްވަނީ ހޯދައިދެވިފައެވެ.

 ކުނިކޮށްޓަށް އުކާލެވޭތަކެތިވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 

ތެރެއިން ރީޔޫސް ކުރެވޭތަކެތި، ފުޅި ދަޅު ، ދަރު ފަދަ ތަކެތި ވިއްކައިގެ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ  ކުނިކޮށްޓަށް އުކާލެވޭތަެކތީގެ

 ލިބެއެވެ.

 ކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ދޮންވެލިވިއް 

ނީ އެކި ފަރާތްތަކަށް)ރަށްރަށަްށ( ތިަނދޫ ފަޅުން ދޮންވެލި ވިއްކައިގެން ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ވަނީ ކައުންސިލަށް އާމްދަ
 މިކަން މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަުހ މިހާރު ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.ލިބޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވާފައެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .10

 

ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައްވަނީ  މަސްދުވަހު ޕްރޮޖެކްޓްަތއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެުހނު ނަމަެވސް 06ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި      

އާއި ގުޅިގެން އިގްތިޞާދަށް އައި ހީނަރުކާމާއި، އަދި ބަލި ފެތުރިދާނެތީ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ދައުލަތުގެ  19-ކޮވިޑް

އިން އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަކާއި ގުޅިގެން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ނުހިންގިފައެވެ. އަދި މިއިދާރާ

މަސްދުހަގެ  06ކާމިޔާބު ގޮތެއްގައި ހިންގިފައިވަނީ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 

ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކް ޕްލޭންގައި ހިމެނިގެން ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފައިސާ ހުރި 2020ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ 

ން ހިންގޭނެއެވެ. ކުރިއަށް ހިންގަން ހުރި ޕްރޮޖެކްޓް ތަުކގެ ތެރޭގައި ތިނަދޫގައި ޝޮޕިންގމޯލް އެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި، މިންވަރަކު

އާބާދީ މަރުކަޒު މާރާމާތު ކުރުމާއި، އޮފީސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓާއި، ފާލަން މެއިޓަނެްނސްއާއި، ތިނަދޫގައި ނޭޗަރ 

އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި، މޫދައް އެރޭސަރަޙައްދެއް ޤާއިމް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ،ކްޓާއިޕާކެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެ

ތިރީގައި އެވާ ބަޖެޓް ފޯމެޓްގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރަންޖެޭހ 

 ންނެވެ.މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމު

ނިޔަލަށް ބަޖެޓް  ގ2020ެ
 ބާކީ

 ގެ ނިޔަލަށް ހިނގ2020ި

 ޖުމްލަ ަޚރަދު 

ގެ 2020
 06ފަހު 
 ޚަަރދު  މަހުގެ

ގެ ފުރަތަމަ 2020 
  މަހުގެ ޚަަރދު 06

ލިބުނު  ގ2020ެ
 ބަޖެޓް 

 ތަްފޞީލް  ބަޖެޓުގެ

12,601,190.95 7,427,104.05 
                                        

-    

             
7,427,104.05  

 ރިކަރަންޓް ަޚރަުދގެ ުޖމްލަ  20,028,295.00

5,599,563.41 104,048.59 
                                        

-    

                
104,048.59  

                  
5,703,612  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  

5,029,322.74 834,780.26 
                                        

-    

                
834,780.26  

5,864,103.00 
 ކައުންސިްލގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ 

 ޕްރޮްގރާމުތަުކގެ ުޖމްލަ ޚަަރދު 

4,581,000.00 450,000.00 
                                        

-    

                
450,000.00  

5,031,000 
 މާލިއްޔަުތން ހިންގޭކައުންސިްލގެ  

 ޚަަރދު  ޕްރޮްގރާމުތަުކގެ ުޖމްލަކެޕިޓަލް

27,811,077.10 8,815,932.90 0.00 
             
8,815,932.90  

 ޖުމްލަ   36,627,010.00

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            

7,474,728.98 3,462,905.62 
                                        

-    

             
3,462,905.62  

 މުަވއްޒަފުންަނށް ހިނގާ ޚަަރދު   10,937,635

155,812.68 130,235.32 
                                        

-    

                
130,235.32  

 ރިޓަޔަރެމންޓް ޕެންޝަންސްީކމް  286,048.00

414,702.00 7,030.00 
                                        

-    

                    
7,030.00  

 ދަތުރުފަުތރު ކުރުުމގެ ަޚރަދު   421,732

4,119,177.08 178,112.92 
                                        

-    

                
178,112.92  

4,297,290 
 އޮފީސް ހިްނގުުމގެ ބޭުނމަށް ހޯދާ ތަކެީތގެ 

 އަގު 

-462,091.00 967,091.00 
                                        

-    

                
967,091.00  

505,000 
އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުމަުތެގ  

 ޚަަރދު 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

5,765,396.09 2,466,882.91 
                                        

-    

             
2,466,882.91  

 އްޓުމުގެ ޚަަރދު މަރާމާތު ުކރުާމއި ބެލެހެ   8,232,279.00

1,013,993.72 214,846.28 
                                        

-    

                
214,846.28  

1,228,840 
ިއޝްތިރާާކއި ައިދ  ސަރުކާުރންދޭ ެއހީ، 

 ސަްބސިޑީޒް 

18,481,719.55 7,427,104.05 0.00 
             
7,427,104.05  

 ޖުމްލަ   25,908,823.60

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            

10,630,563.46 104,048.59 
                                        

-    

                
104,048.59  

10,734,612 
އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ހަުރމުދާ  

 ުކރާ ޚަަރދު  ހޯދުމަށް

10,630,563 104,049 0 
                

104,048.59  
 ޖުމްލަ   10,734,612

 ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ            

90,000.00 0.00 
                                        

-    
 ޔޫތްސެންޓަރ 90,000  

90,000.00 0.00 0.00 
                               
-    

 ޖުމްލަ   90,000.00

500,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

  އޮފީސް ަމރާމާތު 500,000

-101,607.17 1,573,886.17 
                                        

-    

             
1,573,886.17  

 މިސްކިތް ަމރާމާތުުކރުން  1,472,279

700,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ޤަުބރުސްާތން މަާރމާތު  700,000

1,400,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ާގއިމް ކުުރން  ތިނަޫދގައި ލޯންޗް ފާލަެމއް 1,400,000

211,363.35 0.00 
                                        

-    

                               
-    

211,363 
ަރށުފެންަވުރގަިއ  އަންހެުނނަށް ާޙއްސަކޮށް

 ޙަރަކާތްަތއް އިުތރުެވގެން ދިޔުން 

50,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

50,000 
ެއވެޔަރެނސް ޕްޮރްގރާމް  ހެޔޮ ސިްއޙަުތގެދުޅަ

 ހިންގުން 

80,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

  ކެންސަރ ސްްކރީނިްނގ 80,000

50,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

50,000 
އަހަރުން މަތީ ައންހެނުްނނާއި 50 

 ިސއްަޙތު  ފިރިހެނުްނގެ

150,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ފިޓްނަސް  ފިޒްކަލް އެންޑް މެންޓަލް 150,000

150,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

150,000 
ޭބސް  އަނިޔަ ލިބޭ ައންހެނުްނގެ ޑާޓާ

 އެކުލަވާލުން 

50,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ހޭންޑްބޯލް ުމބާރާތް  50,000

105,232.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

105,232 
އަންެހނުންނަށް ޤުުރއާން  އަހަރުން މަީތގެ 18

 މުާބރާތެއް ބޭްއވުން 

200,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

200,000 
ަމގުފަިހާވނެ  ދިވެހި އުފެްއދުންަތއް ވިުކމަށް

 ގޮތެއް ޯހދުން 

70,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 އަވަށު ަހބް އުެފއްދުން  70,000

50,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ކުރުން  ކުޑަކުދިްނގެ ުދވަސް ފާަހގަ 50,000

50,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން  50,000

40,000.00 10,000.00 
                                        

-    

                  
10,000.00  

 ކުުރން  އަންހެުނންގެ ުދަވސް ފާހަގަ 50,000



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

20,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ކުުރން  ތިމާވެީށގެ ުދަވސް ފާހަގަ 20,000

10,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

10,000 

އަަދދު  ވަޒީފާ ައދާނުުކރާ ޒުާވނުންގެ
ހޭލުންތެރި )  ނިސްބަުތން މަުދެވގެްނދިުއން
 ކަމުގެ ޕްޮރްގރާމް ހިްނގުން(

50,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

50,000.00 
އަތްތެރި  ޒުވާުނންނަށް ާޙއްސަކޮށް

 މަަސއްތަކުގެ ަމްއރަެޒއް ބޭްއވުން 

50,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

50,000.00 
 ޖަމިއްާޔތަކުގެ ަޙރަކާތްެތރިކަާމއި 

 ފުދުންތެރިަކން އިުތރުެވގެން ިދއުން 

570,500.00 29,500.00 
                                        

-    

                  
29,500.00  

 ކުުރން  އާާބދީ މަރުަކޒު މަާރމާތު 600,000.00

200,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

200,000 
ސެންަޓރެއް ާޤއިމް  ެރއިނިްނގވޮކޭޝަނަލް ޓް

 ކުރުން 

40,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

40,000 
އިުތރުކޮށް އެިކ  ވޮކޭޝަނަލް ޓްެރއިނިްނގ

 ދާިއރާ ތަކަށް މީހުން ިބނާކުރުން 

50,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

50,000 
ރަްއޔިތުންނަށް ޭބނުްނ  ސްިވމިްނގ ޓްރެކް

 ކުރެވޭަފދަ ތަނަކަށް ހެދުން 

1,000,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ޤާިއމް ކުރުން  އްމޫދަށް ެއރޭ ަސރަަޙއްދެ  1,000,000

200,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ޤާިއމް ކުރުން  ތިނަޫދގައި ައއުޓްޑޯ ިޖމެއް 200,000

1,000,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ނޭޗަރ ޕާރކް  1,000,000.00

300,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ގްރީން އޭރިޔާ ބައުްނޑަރީ  300,000

530,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

 ފާލަން މެއިންޓަނަްނސް  530,000

2,500,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

2,500,000 
ގާިއމް  ތިނަޫދގައި ޝޮޕިްނގް މޯލް ެއއް

 ކުރުން 

1,482,050.00 17,950.00 
                                        

-    

                  
17,950.00  

1,500,000 

ބޭުނންކުރާ  ތިނަޫދގެ ހުރިހާ ަމގަކީ ަމގު
ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަަކމާއި ައމާންަކމާއެުކ 

ބޭުނންކުެރވޭ  ރޭގަނޑުގެ ވަުގތުތަކުަގއި
 މަގުތަކަށް ެހދުން 

0.00 0.00 
                                        

-    
    

 އްޔަތުން ހިންގޭކައުންސިލްގެ މާލި 

 ޕްރޮގްރާމުތައް 

22,750.06 27,249.94 
                                        

-    

                  
27,249.94  

50,000 
ބަލިތައް  ޑެންީގއާއި ޗިކުްނގުންޔާ ަފދަ
 (19-ފެތުރުން ަމދުކުރުން )ކޮިވޑް

48,000.00 0.00 
                                        

-    

                               
-    

48,000 
އިުތރުކުުރމުެގ  ދީީނގޮތުން ހޭލުންތެރިަކން

 ޕޮރްްގރާމްަތއް ހިްނގުން )ދީނީ ދަުރސް(

205,000.00 0.00   
                               

-    
 ރަށު ޤުުރއާން މުާބރާތް  205,000

40,000.00 0.00   
                               

-    
 އަތޮޅު ޤުުރއާން ުމބާރާތް  40,000

30,000.00 0.00   
                               

-    
 ޤަުއމީ ުޤރުއާން މުާބރާތް  30,000

85,000.00 0.00   
                               

-    
 ހާފިޒުން ގެަނއުުމގެ ަޚަރދު  85,000

5,000.00 0.00   
                               

-    
 ހާފިޒުން އުެފއްދުން  5,000



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

58,500.00 13,500.00   
                  

13,500.00  
 ހިފްޒް ކުލާސް ހިންުގން  72,000

55,000.00 0.00   
                               

-    
 ފާަހގަ ކުރުން  އަޟްހާ ީއދު ައދި ފިޠުރު ޢީދު 55,000

100,000.00 0.00   
                               

-    
 ުހޅުވާލުން  ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ތިނަދޫ 100,000

100,000.00 0.00   
                               

-    
 ފުޓްސަލް މުބާރާެތއް ޭބްއވުން  100,000

300,000.00 0.00   
                               

-    
 ފުޓްބޯޅަ ލީގް  300,000

576,743.70 123,256.30   
                

123,256.30  
 ަމރާމާތު ކުުރން  ތިނަދޫ ކުޑަކުިދންގެ ޕާކް 700,000

497,400.02 2,599.98   
                    

2,599.98  
 ކުރުން  މުނިސިޕަލް ަސއިޓެއް ގާިއމް 500,000

50,000.00 0.00   
                               

-    
 ކުރުން  ުދވަސް ފާަހގަކުޑަކުދިްނގެ  50,000

50,000.00 0.00   
                               

-    
50,000 

އެކި ) ރަްސމީ މުާނސަބާ ފާަހގަ ކުރުން
 ދުަވސްތައް ފާަހގަކުުރން(

20,000.00 0.00   
                               

-    
 ސްކޫލްގެ ަސއިްނސް ފެއަރ 20,000

50,000.00 0.00   
                               

-    
50,000 

ައދި ނެަޝނަލް  ސްކޫލްގެ ެބސްޓްއޯލްަރއުްނޑް
 ޓޮޕްޓެން

100,000.00 0.00   
                               

-    
100,000 

ތަްމސީލް ކުާރ  އެތްލެޓިކްސް މީޓް )ރަށް
 ކުޅިަވރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް(

26,840.00 0.00   
                               

-    
26,840 

އެްނވަޔަަރމެންޓް  ސްކޫލް ކުދިންގެ
 ސިމްޯޕސިައމް 

62,525.90 37,474.10   
                  

37,474.10  
100,000 

ލިބޭެނ  މަްސވރިްނނަށް ފަސޭަހއިން ފެން
 އިންތިާޒމް ހަމޖެްއސުން 

4,597,253.76 605,648.96   
                

605,648.96  
 ޖް ުކރުން ކުނިމެނޭ 5,202,903

49,949.02 25,050.98   
                  

25,050.98  
75,000 

ކަންަތއްތަކަށް  ކައުންސިލުން ިހންގާ
ކައުންސިލް ަޖާވބުާދރީ ކުރެިވގެން ދިުއން 

 )އަހަރީ ޖަްލސާ(

75,000.00 0.00   
                               

-    
75,000 

ކަންަތއްތަކަށް  ކައުންސިލުން ިހންގާ
ކައުންސިލް ަޖާވބުާދރީ ކުރެިވގެން ދިުއން ) 

 ޖުލައި(

28,000.00 0.00   
                               

-    
28,000 

 ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮްނސް ޕްލޭނެއް

 އެކުލަވާެލވިގެން ދިުއން 

69,556.76 0.00   
                               

-    
 ތިނަޫދގެ ހޭޅިފަްށގަސް އިންުދން  69,557

30,000.00 0.00   
                               

-    
30,000 

އަަދދު  ވަޒީފާ ައދާނުުކރާ ޒުާވނުންގެ
 ނިސްބަުތން މަުދެވގެްނދިުއން 

80,822.00 9,178.00   
                    

9,178.00  
90,000 

ޚަރަދުތައް  ޔޫތް ސެންޓަރގެ އިދާރީ
 ބެލެހެއްޓުން 

500,000.00 0.00   
                               

-    
 ލޯކަލް މާރކޭޓެއް ާޤއިމް ކުރުން  500,000

19,670,879.40 2,475,294.43 0.00 
             
2,475,294.43  

 ޖުމްލަ   22,146,173.83

          
 ހިންގޭ މާލިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ 

 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

2,050,000.00 450,000.00 
                                        

-    

                
450,000.00  

 ޕްޮރޖެކްޓް ވެހިކަލް ގަތުން  ކުނިމެނޭޖްުކރުުމގެ  2,500,000

2,050,000.00 450,000.00 0.00 
                

450,000.00  
 ޖުމްލަ:  2,500,000.00
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 ގެ ބައްދަލުވުންތައް ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލް  .12
 

   14: ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު 

 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް  ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

Q3 Q4 

 1,000,000.00   ޤާއިމް ކުރުން މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދެއް 1

 200,000.00   ޤާއިމް ކުރުން ތިނަދޫގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް 2

 1,000,000.00   ނޭޗަރ ޕާރކް  3

 530,000.00   ފާލަން މެއިންޓަަނންސް 4

 2,500,000.00   ގާއިމް ކުރުން ތިނަދޫގައި ޝޮޕިންގް މޯލް އެއް 5

 200,000.00   ސެންަޓރެއް ޤާއިމް ކުރުން ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ 6



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
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 ބަޖެޓް ފާސް ކުރުން  ވަނަ އަހަރު  2020ނަދޫ ކައުންސިލްގެ ސުރުޚީ: ތި 
 

އަހަރު ހިންގުމަށް  ވަނަ  2020އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ތިނަދޫ ކައުންސިލުން  5ތިނަދޫގެ 
ހިމެނފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން  ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނުގައި

ރުފިޔާއެވެ. 36,627,010/48ބަޖެޓްގެ އަންދާޒާއަކީ، ޖުމްލަ  ރު ތައްޔާރުކުރެވުނުވަނަ އަހަ 2020
  ރުފިޔާއާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދށްވާ 25,892,398/43  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  އެއީ ރިކަރަންޓް
ވަނަ  93ގެ  7/2010ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޤާނޫން ނަމްބަރު  ރުފިޔާއެވެ. ބަޖެޓ10,734,612/05ް
 2020ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  95އަންދާޒާ ހުށަހެޅުމުން އެޤާނޫނުގެ  ބަޖެޓް މާއްދާގެ ވާގޮތަށް

 -/25,731,907 އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ދެއްވާ ގްރާންޓަށްވާ ވަނަ
  ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައި  ރުފިޔާއާއި ފީއާއި އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ

ރުފިޔާ ޢާމްދަނީގެ މައްޗަށް ބަރޯސާ -/38,459,924  ރުފިޔާ އާއި އެކު ޖުމްލަ -/12,728,017
އިންސައްތަ  5.5ލިބޭ ޢާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ، % ކޮށްފައެވެ. މިއާއި އެކު

ރިޒާރވް  5ން %ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 94ގެ  7/2010އެހެންކަމުން ޤާނޫން ނަންބަރު  އެވެ.
ހިމަނައިގެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބައިތައް 97ކުރުމަށްފަހު އެ ޤާނޫންގެ 

 2020ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމެންޓްގައި ވާގޮތަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ވަނަ އަހަރު  2020ތިނަދޫކައުންސިލްގެ 
 ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫ  2020ޖެނުއަރީ  14އި ބަޖެޓް ސާރޕްލަސް ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ ވަނަ އަހަރުގެ

  ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
. 

14
.0
1.
20

20
 

ސްމީ
ރަ

 
/ TND NMN - 3DR 117 2020 503 

 ސުރުޚީ: ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ އަގުއަދާކުރުން 

ން އިދާރާއިން ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކާިއ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތު
ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ ކުސީ ޕާރކް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 

އެކައުންޓުން މާލިއްޔަތު ގާނުާނ  1( އިން ރެވެނިއު 5.5.5.8.1.5) ބަޖެޓްކޯޑް:  ުރިފޔ   23،600.00
 3ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2020ޖެނުއަރީ  22ން ޚަރަދު ކުރުމަށް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި

 ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 118ވަނަ ދައުރުގެ 
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 ގެ އަގުއަދާކުރުން ސުރުޚީ: ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތަކު 

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިދާރާއިނ ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކާއި 
 84،732.97ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަނދަރުމަތީ ލައިޓް ހަރުކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

:              ބަޖެޓްކޯޑް ( ) ިިުނަވިދަހ ަހްތ ލ ރ ައްށިޑަހ ަހަތުރހ ްސ ަހްތ ަސޭތަކ ިތީރްސ ެދ ުރިފޔ  ) 
 22އެކައުންޓުން މާލިއްޔަތު ގާނުނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދު ކުރުމަށް  1އިން ރެވެނިއު ( 

ވަނަ ރަސްމީ  118ވަނަ ދައުރުގެ  3ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2020ޖެނުއަރީ 
 .ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ 
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 ސުރުޚީ: ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ އަގުއަދާކުރުން 

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިދާރާއިނ ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކާިއ 
ދި ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނެގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ޕިކަޕަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަ
( އިން ރެވެނިުއ 4.5.5.3.1.1ރުފިޔާ       ) ބަޖެޓްކޯޑް:  34،850.00ފައިސާގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ގިައ  2020ޖެނުއަރީ  22އެކައުންޓުން މާލިއްޔަތު ގާނުނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދު ކުރުމަށް  1
 ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 118ވަނަ ދައުރުގެ  3ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
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 އިތުރުކުރުން  ސުރުޚީ: އިންޓާރންޝިޕް/ ވޮލިންޓިއަރ ފުރުސަތު 
ފުރުސަތަކަށްވާއިރު ރަށުގެ އާބާދީގެ  ބޭނުންތެރި އިންޓާރންޝިޕް ފުރުސަތަކީ މުހިއްމު އަދި މުޖުތަމަޢަށް 

ފުރުސަތަށް ވުރެން ގިނަ ފުރުސަތު  1ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  ނިސްބަތާއި އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް
އެމްޕްލޯއިމެންޓް އުސޫލުގެ  ރަނގަޅުކަމުކައި ކައުންސިލަށް ބެލެވޭތީ ދެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް ވޭޖް ލިބިދިނުން

 22މުސާރައަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ވޮލަންޓިއަރުން ނެގުމަށް  ރުފިޔާގެ  3000.00މައްޗަށް  ދަށުން މަހެއްގެ 
ވަނަ ރަސްމީ  118ވަނަ ދައުރުގެ  3ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ދުވަހު 2020ޖެނުއަރީ 

 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ބައްދަލުވުމުން
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 ހާރބަރ ޔުނިޓް އުފައްދައި ޔުނިޓަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން  ދޫ ގދ. ތިނަ   ސުރުޚީ:
ދަތުރުވެރިންނާއި މަސްވެރިންނާއި  ތިނަދޫ ބަދަރަކީ ކާރުބާރު ބޮޑު ބަނދަރަކަށްވެފައި ގިނަ އަދަދެއްގެ

ރާގެ ބަނދަރަކަށްވާތީ، ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް އިދާ މަސްއޮޑިފަހަރާއި ނާލު ބޯޓުތައް ލަފާފުރާ
ސީދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހިންގާ އިދާރީ ޔުނިޓެއްގެ  މުނިސިޕަލްސާރވިސް ޔުނިޓްގެ

 1އަދި  އެސިސްޓަންޓް ހާރބާރ މާސްޓަރުން 2ހާބަރު ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި އެތަނަްށ  ގޮތުގައި
ދުވަހު ބޭއްވުނު  2020 ޖެނުއަރީ 22ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކާއި އެކު ޖުމްލަ ތިން މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް 

  ބައްދަލުވުމުން ވަނަ ރަސްމީ  118ވަނަ ދައުރުގެ  3ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި ބެހޭގޮތުން  ކ.ތިލަފުށީގައި ހުރި އިންސިނަރޭޓަރ ގދ. ތިނަދޫއަށް
ވެރިފަރާތް އަދ މަޝްރޫއުއާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން  ގޮތުން މަޝްރޫއޫގެ  މަޝްވަރާކުރުމުގެ

 މީޒާންކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ބައިވެރިވުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިދާރާތަކާއިއެކު ބާއްވާ
ބައިވެރިވެރިވުމަށް، ކައުންސިލްގެ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ )އީޕީއޭ( އިން އެދިފައިވާތީ މަޝްވަރާގައި

 އެ ދަތުރުގައި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން   މާލެ ސިޓީއަށް ރަސްމީ ދަތުރެއް ކުރުމަށާއި  ފަރާތުން
ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް  ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައިސް އިބްރާހިމް ރިޔާޟް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށާއި އެ

 -/800ރޭޓުން ރުފިޔާގެ  400ޓްރާންސްފަރ  ރުފިޔާ ، ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް -/1,222ކޮޅު ޓިކެޓް 2)
ރެއަށް  2ރުފިޔާ، އެކަމަޑޭޝަން  -/400ދުވަހަށް  2ރޭޓުން  ރުފިޔާގެ 200ރުފިޔާ، ކެއުމުގެ ޚަރަދަށް 

 -/65ރުފިޔާ، ހުޅުލެ/ މާލެ/ މާލެ ހުޅުލެ އެއަރޕޯޓް ޓްރާންސްފަރ  -/1000 ރުފޔާގެ ރޭޓުން -/500
ހަތްދިހަ  )ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ  -/4774ރުފިޔާ( އެކުޖުމްލަ  -/130ބޭފުޅުންނަށް  2ރޭޓުން  ރުފިޔާގެ 

 1ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއު  ހަތަރ ރުފިޔާ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ 
ވަނަ  3ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2019 ޖެނުއަރީ 22އެކައުންޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، 

  ން ބައްދަލުވުމު  ވަނަ ރަސްމީ 118ދައުރުގެ 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

ޗުއްޓީއަށްދިއުމަށް  ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ލޭބަރު ބަލިވެ،  ސުރުޚީ:
ދު ގޮތެއް އޭނާގެ ދަތުރު ޚަރަދު ދިނުމާއި މެ  އެދިފައިވާތީ، ކޮންޓްރެކްޓާއި އެއްގޮތަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާއި،

 ނިންމުން.
 

ރާޖަން ) ޕާސްޕޯރޓް  ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ލޭބަރެއް ކަމުގައިވާ
އެދިފައިވާތީ، ކޮންޓްރެކްޓާއި އެއްގޮތަށް ޗުއްޓީ  ( ބަލިވެ، ޗުއްޓީއަށްދިއުމަށBM0928333ްނަންބަރ: 

ރުފިޔާ،  800.00ކާޑެއްދޫ ދެކޮޅު ޓްރާންސްފާރ  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ތިނަދޫ  ދިނުމާއި، އޭނާގެ ދަތުރު
ރުފިޔާ  65.00ރުފޔާ، ހުޅުލެ މާލެ ދެކޮޅު ޓްރާންސްފަރ  2444.00މާލެ ދެކޮޅަށް ޓިކެޓް  ކާޑެއްދޫ

)   11،228.00 ރުފިޔާ އެކު ޖުމްލަ 7854.00މާލެ ޑާކާ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 
 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންއަށާވީސް ރުފިޔާ (  އެގާރަހާސް ދުއިސައްތަ

ބޭއްވުނު ތިނަދޫ  ދުވަހު 2020ޖެނުއަރީ  22އެކައުންޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކާޑެއް  1ރެވެނިއު 
  ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން  118ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ 

 ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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 ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ އަގުއަދާކުރުން  ސުރުޚީ: ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް 
ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކާއި  ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިދާރާއިން ހޯދިފައިވާ

ޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މެނެޖްމަންޓް ސެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ ވޭސްޓް
ބަޖެޓްކޯޑް: )   ރުފިޔާ 10،124.24ކުރުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުންގެ ބޭސްފަރުވާ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދު ކުރުމަށް  އެކައުންޓުން މާލިއްޔަތު ގާނުނާ 1( ރެވެނިއު 4.5.5.3.1.1
ވަނަ ރަސްމީ  118ވަނަ ދައުރުގެ  3ލްގެ ކައުންސި ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ 2020ޖެނުއަރީ  22

 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ބައްދަލުވުމުން
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އިންފާރުކައިރީގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި ދަނޑި ގޯތީގެ އިންފާރަށް  ސުރުޚީ: ގދ. ތިނަދޫ އަލްމީ ގޯތީގެ 
 ބަދަލުކުރުން  ވާގޮތަށް 

ކުރިމައްޗަށްވާގޮތަށް  މަގާއި އިންވެގެންވާ މަގުފާރުކައިރީގައި ގޯތީގ ގދ. ތިނަދޫ އަލްމީ ގޯތީގެ 
ހުރުމުނެ އެ ފަރާތަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާތީ  އެއްފަޅީގައި ކަރަންޓްފޮށި އަދި އަނެއްފަޅީގައި މަގުބައްތި

 ދިލައްވާފައިވާ ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެފަރާތުން އެ މަގުބައްތި އިންފާރަށްވާގޮތަށް
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ދުވަހު ބޭއްވުނު 2019ޖެނުއަރީ  22ގޮތަށް ބައްތި ދަނޑި ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް 

 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން 118ވަނަ ދައުރުގެ  3
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 ގޮތް ނިންމުން  ފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު ސުރުޚީ: ތިބްޔާން ޕްރީސްކޫލުން ހުށަހަޅާ 
 

ގުޅިގެން ތިބްޔާން  ތިބްޔާން ތަރުބިއްޔަތު ސެންޓަރުން ޕްރީސްކޫލް ލެވެލަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމާއި
ވުރެން ބޮޑު ބިމަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށްޓަކައި މިހާރު ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް 

އަކަފޫޓަށް ބޮޑުކޮށް ދިނުމަށާއި  5000ތިބްޔާނަށް ދީފައިވާ ބިން  ހު ސިޓީއާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ
 މުސްތަޤްބަލްގައި ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން ކުލި ނެގުމަށް ކައުންސިލުން

ކުލި ނެގި އެއްބަސްވުމަށް  ގަސްތުކޮށްފައިވާތީ މިފަދައިން ކުލި ނެގުން ފެށޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ބިމުން
ވަނަ  3ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2020ޖެނުއަރީ  22ނައު މި ބިން ދޫކުރުމަށް ބަދަލުގެ

 ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ ރަސްމީ  118ދައުރުގެ 
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 ޞީލަތްތަކުގެ އަގުއަދާކުރުން ތަކެއްޗާއި ވަ  ސުރުޚީ: އިދާރީ ހިންގުމަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހޯދިފައިވާ 
ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިދާރާއިން ހޯދާފައިވާ

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި  ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރާއަށް ހޯދިފައިވާ
 275،260.02ޝްރެޑަރ އަދި ޕްރިންޓަރ ގަތުމަށް ޚަރަދު ކުރެވުނު ، ލެޕްޓޮޕް ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް 

                  ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ ދެ ލާރި ( ) ރުފިޔާ )
 އެކައުންޓުން މާލިއްޔަތު ގާނުނާ އެއްގޮތްވާ  1ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ރެވެނިއު  ޓެންޑަރ ކޮމޓީގެ ( 

ވަނަ  3ކައުންސިލްގެ  ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ 2020ޖެނުއަރީ  29ތިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ގޮތުގެމަ 
 ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 119ދައުރުގެ 
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ  ސުރުޚީ: ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތް ކުރާ ބިނާތަކަށް ޢިމާރާތާއި 
 ޚާއްޞަ އުސޫލެއް ފާސްކުރުން.

ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމުގައި  ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްގެން ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތް ކުރާ ބިނާތަކަށް ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ 
ކުރުމަށާއި މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި  ރައްޔިތުން މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އަމަލު 

  29ލުއިވާނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު  ށް ވީހާވެސްރައްޔިތުންނަ
ވަނަ ރަސްމީ  119ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ  ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ 2020ޖެނުއަރީ 

 މި އުސޫލު ފާސްކޮށްފީމެވެ.  ބައްދަލުވުމުން
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ކުރަންޖެހިފައިވާ އަލުން މަސްޖިދުލް ރިޟްވާން  : މަސްޖިދުލް ރިޟްވާން ބައުވެ މަރާމާތުތަކެއް ސުރުޚީ 
 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއިމެދު ގޮތް ނިންމުން. އެޅުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް 

މިސްކިތް އަލުން އެޅުމަށް  މަސްޖިދުލް ރިޟްވާން ބައުވެ ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާތީ އެ
އެމިސްކިތް އަލުން ބިނާ ކުރާއިރު އަދި އެ  އުގުވެރިވާ ފަރާތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވައިލުމަށާއިޝަ

 މީހުންނަށް އިމާރާތްތެރޭ ނަމާދު ކުރެވޭ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ 400މިސްކިތްވާންޖެހޭނީ މަދުވެގެން 
ކިތުގެ ކުރެހުން މިސް މިސްކިތަކަށްވުމާއިއެކު މިސްކިތް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން

ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ  2020ޖެނުއަރީ  29ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
 ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ  119ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ 
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ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން  އޮންލައިންކޮށް ބެލުމުގެ ހުއްދަ   ބާކީ  ޓްތަކުން ބޭންކް ސުރުޚީ: ކައުންސިލްގެ އެކައުން 
 ގޮތް ނިންމުން.

މުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ވުމާއިއެކު  ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތަކުން ބޭންކް ބާކީ ބެލުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ
ދާރައިގައި ނެތުމުން ގިނަ ދަތިތަކާއި ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފެއް މި އި މިހާރު އެކައުންޓް ބާކީ ބެލޭން ހުއްދަ

ހުއްދަ  ޖެހޭތީ ކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތަކުން ބޭންކް ބާކީ އޮންލައިންކޮށް ބެލުމުގެ ކުރިމަތިލާން
 ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ  2020ޖެނުއަރީ   29ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ޒާހިރާއަށް ދިނުމަށް 

 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ސްމީ ބައްދަލުވުމުންވަނަ ރަ 119ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ 
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ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި އާހިލް މުހައްމަދު ޒާހިރު ހާފިޡު  : ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ހިފްޒު ކުލާހުން ސުރުޚީ 
ޚަރަދު  ކަޒަށް ފޮނުވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯދައިދިނުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ ޤައުމީ މަރު  ކަމުގެ ސަނަދު 

  ހަމަޖެއްސުމައި މެދު ގޮތް ނިންމުން 
 

ޒާހިރު ހާފިޡު ކަމުގެ  ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ހިފްޒު ކުލާހުން ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި އާހިލް މުހައްމަދު
އި ޤައުމީ މަރުކަޒަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ދަރިވަރާ  ސަނަދު ސެޓްފިކެޓް ހޯދައިދިނުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ

ކޮޅު ޓިކެޓް 2ދަތުރެއް ކުރުމަށާއި މި ދަތުރުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މާލެ  ދަރިވަރުގެ ބެލެނެވެރިޔާ މާލެ 
ޓްރާންސްފަރ  ރުފިޔާ ، ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް -/4,888ބޭފުޅުންނަށް  2ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  -/1,222
 -/65ޓް ޓްރާންސްފަރ އެއަރޕޯ ރުފިޔާ، ކެ ހުޅުލެ/ މާލެ/ މާލެ ހުޅުލެ  -/800ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  400

ރުފިޔާ ދިނުމަސް  5000.00ގޮތުގައި  ރުފިޔާ އަދި ރަމްޒީ އެލަވަންސެއް 130.00ރުފިޔާގެ ރޭޓުން 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދިާއ  ދިހަހާސް އަށްސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ()  10،818.00އެކުޖުމްލަ 

ޖެނުއަރީ   29ންޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، އެކައު 1ރެވެނިއު  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ 
މި   ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން  119ވަނަ ދައުރުގެ  3ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2020
 ފާސްކޮށްފީމެވެ. އުސޫލު
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

މްޕަވަރމެންޓްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ  ސުރުޚީ: ތިނަދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޔޫތް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް 
 ސިޓީއާއިމެދު ގޮތް ނިންމުން 

 
އިންތިޒާމްކޮށް މާދަރީބަހާއި  ތިނަދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޔޫތް ޑެވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމެންޓް އިން

ބަހުސް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން  ގުޅުވައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު  ށްޓަކައިދިނުމަ

ރުފިޔާ ) އަށްހާސް  8000.00ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމްގެ ގޮތުގައި  މި މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ދާ
ތު ގާނުނާ އެއްގޮތްވާ އެކައުންޓުން މާލިއްޔަ  R1)   14.7.10.6.1.1   ބަޖެޓް ކޯޑް )(   ރުފިޔާ

ވަނަ  3ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2020ފެބްރުއަރީ  06 ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދު ކުރުމަށް
 ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ 120ދައުރުގެ 

06/
02/

20
20

 

ސްމީ
ރަ

 

/ TND NMN - 3DR 120 2020 519 

ކުލާހުގެ މުދައްތިސުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާއިމެދު ގޮތް  ސުރުޚީ: ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ ހިފްޒް 
 ނިންމުން 

 
އަގުވަޒަންކޮށް އެ  ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ ހިފްޒް ކުލާހުގެ މުދައްތިސުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް

ބޮޑުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިފްޒް ކުލާހުގައި  މުދައްރިސުންގެ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މުސާރަ
ތެރެއިން އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުދައްރިސްގެ  އްކަރް ކުރައްވާ ދެ މުދައްރިސުންގެ މަސަ

 06  ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް  2000ރުފިޔާއަށް އަދި ދެ ވަނަ މުދައްރިސަށް  2500.00އެލަވަންސް 
 ވަނަ ރަސްމީ 120ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ  ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ 2020ފެބްރުއަރީ 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ބައްދަލުވުމުން
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ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔަކައި ހަވާލުކުރުމާއިމެދު ގޮތް  ސުރުޚީ: ތިނަދޫ ސްވިމިންޓްރެކް އޮންނަ ސަރަހައްދު 
 ނިންމުން 

 
ބެލެހެއްޓުމަށް އާންމު  އެމް އޯ ޔޫ އެއްގެ ދަށުން ސާފުކޮށް  ސްވިމިންގް ޓްރެކް ސަރަހައްދު  ތިނަދޫ

ސްވިމިންގް ޓްރެކް އޮންނަ   ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އުސޫލުން އިއުލާންކޮށް
ފެބްރުއަރީ  06ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް  އަކަފޫޓުގެ މި ބިން 60000ސަރަހައްދު ގެ 

 ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން 120ދައުރުގެ ވަނަ  3ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ގައި ބޭއްވުނު  2020
 ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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 އިން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފާސްކުރުން   R1ސުރުޚީ: 
ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކާއި  ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިދާރާއިނ ހޯދިފައިވާ

ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި އެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމަށް  ތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިނަދޫގެ ގެސްޓްހައުސް ވަޞީލަ
( އިން، އަދިމީގެ 1.0.1.1.1ރުފިޔާ )ބަޖެޓްކޯޑް:  460.00ގޮތުގައި  ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ޙަރަދުގެ 

ރުފިޔާ )  130.00ކުނިކޮށި މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަލް ބިލްގެ ފައިސާގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  އިތުރުން
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފުދަށް  އިން،(          ބަޖެޓްކޯޑް:

 އެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ބޭނުންވާތަކެތީގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މަރުހަބާ ކިޔުމާއި 
ނު ތަކެތީގެ ޚަރަދުގެ އަށް ހޯދު  WMC( އިން،އަދި 1.0.1.1.1ރުފިޔާ )ބަޖެޓްކޯޑް:  1238.00

 ( އިން އަދި ކައުންސިލް 1.5.3.1.1، 226002ރުފިޔާ ) ބަޖެޓްކޯޑް:  3،104.78.00 ގޮތުގައި 
ރުފިޔާ  685.00 އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނަށް އަދި މީޓީންގްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި

ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިނަދޫ  ނަވަ 2020ފެބުރުވަރީ  19( އިން ކުރުމަށް  4.1.0.1.1)ބަޖެޓްކޯޑް: 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން 122ކައުންސިލްގެ 
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 ގާއިމްކުރުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާއި މެދު ގޮތް ނިންމުން  ސުރުޚީ: ޖުވަނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް 
 

ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ން މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕީ އެސް އައިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް އި
  10000ބޭނުންވާތީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ  ދަށުން ތިނަދޫގައި ޖުވަނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް

މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  އަކަފޫޓޫގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި
 19ނަންބަރު ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް         ނަދޫގެ ޖުވަނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް އެޅުމަށް ތި

ބައްދަލުވުމުން  ވަނަ ރަސްމީ  122ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2020ފެބުރުވަރީ 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 ގޮތް ނިންމުން  ވަސް ފާހަގަކުރުމާއި މެދު ސުރުޚީ: ލާމަރުކަޒީ ދު 
 

ގަވަރަންމަންޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ލޯކަލް 2020
ލިބިފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު  އޮތޯރިޓީއިން ނިންމާފައިވާތީ، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މި އިދާރާއަށް

ފާހަގަކުރުމަށާއި ، އެދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން  ރަޒީ ދުވަސް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއިން ލާމަކު
ލޯކަލް ގަވަރަންމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

އިދާރާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން  މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އަދި އެހެނިހެން"ލާމަރުކަޒީ ކުއިޒް" ރާވައިފައިވާ
ވަނަ  122ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ވަނަ  2020ފެބުރުވަރީ  19ންދިއުމަށް ކުރިޔަށްގެ

 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން
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 ސިޓީއާއިމެދު ގޮތް ނިންމުން  ސުރުޚީ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިން ހުށަހަޅާފައިވާ 
 

ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ގެ ފަރާތުން ގދ. ތިނަދޫ ބްރާންޗުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 
 60×80  ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަލްޓި ޕަރޕޮސް އޮފީހެއް ތިނަދޫގައި

         މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު
 2020ފެބުރުވަރީ  19ބިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް ހަމަޖައްސުމަށް  ނަންބަރު

 ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ ރަސްމީ  122ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
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ސަސްޓައިނެބަލް އެނާރޖީ )އެރައިސް(  ން ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ އެންޑް ސުރުޚީ: އެކްސެލެރޭޓި 
 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުކާއިމެދު ގޮތް  މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވޭ 

 ނިންމުން 
މަޝްރޫޢުއާއި  އެކްސެލެރޭޓިން ރިނިއުބަލް އެނާރޖީ އެންޑް ސަސްޓައިނެބަލް އެނާރޖީ )އެރައިސް(

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއިން އިން  ޅޭގޮތުން މީޒާންކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ބައިވެރިވުމަށްގު
މާލެ ސިޓީއަށް ރަސްމީ ދަތުރްެއ   ބައިވެރިވެރިވުމަށް، ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ މަޝްވަރާގައި

ނައިބު ރައިސް އިބްރާހިމް ރިޔާޟް  ކައުންސިލުގެ އެ ދަތުރުގައި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން   ކުރުމަށާއި
ރުފިޔާގެ  400.00ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް )ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ޓްރާންސްފަރ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށާއި އެ

ރުފިޔާ،  400.00ދުވަހަށް  2ރުފިޔާގެ ރޭޓުން  200.00ރުފިޔާ، ކެއުމުގެ ޚަރަދަށް  800.00 ރޭޓުން
މާލެ/ މާލެ ހުޅުލެ  ރުފިޔާ، ހުޅުލެ/ 1000.00ޓުން ރުފޔާގެ ރޭ 500.00ރެއަށް  2އެކަމަޑޭޝަން 

ރުފިޔާ( އެކުޖުމްލަ  130.00 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ދެ ދަތުރަށް 65.00އެއަރޕޯޓް ޓްރާންސްފަރ 
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ  )ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ރުފިޔާ( 2330.00

ވަނަ  2020ފެބުރުވަރީ  19  ކައުންޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް،އެ 1ރެވެނިއު  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ
 ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ 122ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
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 ގެ މެޑިކަލް ބިލްތަކުގެ ދެ މުވައްޒަފުއް   އިޖްތިމާއީބައި ގައި މަސައްކައް ކުރާ   އަދި   WMC  ސުރުޚީ:
 ޚަރަދުފާސްކުރުން 

ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފް  WMCމުވައްޒަފުން ތެރެއިން  ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  
އެއްހާސް ) 1366.00ސައްދާމް ހުސައިންގެ މެޑިކަލް ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައިވާ  މުހައްމަދު

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފް ކަމަށްވާ  އަދި އިޖުތިމާއި ބައިގައި (  ފިޔާ ތިންސަތޭކަ ފަސްތޮޅަސް ހަ ރު
ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ )  4750.00 ބިލާލް ގެ ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދުގެގޮތުގައިވާ 

، 1.5.3.1.1    އެއްސަތޭކަ ސޯޅަ ރުފިޔާ( ބަޖެޓް ކޯޑް ) )ހަ ހާސް 6116.00( އެކުޖުމްލަ 

މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއު  އުލަތުގެ އިން ދަ(    223016
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2020 މާރިޗް  18  އެކައުންޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް، 1

 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން  126
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އުފެއްދުމާއި މެދު ގޮތް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒްއަށް ބޭނުންވާ ) ސްޓޯރ އޮފިސަރ ( ގެ މަޤާމް   ސުރުޚީ:
 ނިންމުން 

 ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުދަލާއި 
އެމްޕްލޯއިމެންޓް  ވޭޖް  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ންޓްރީހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއެކު އިންވެ

ރުފިޔާ( މުސާރަދެވޭގޮތަށް ސްޓޯރ އޮފިސަރ  -/285އުސޫލުން )މަސައްކަތު ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިދާރާގެ އެތެރޭގައި އިއުލާނުކޮށް  ރޭންކު(ގެ މަޤާމް އުފައްދައި 3)ޖީއެސް 
މާރިޗް  18  ކުރުމަށާއި  އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަންއެ ޤަވާޢިދާއި
 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން  126ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ވަނަ ދުވަހު 2020
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 ނިންމުން މައްސަލަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތކާއި މެދު ގޮތް ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  ސުރުޚީ:
ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ  ތިނަދޫ އިން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ހުށަހެޅުމުން އެއާއިމެދު ގޮތް ނިންމުމަށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައިވާ ތިން މިނިސްޓްރީއަށް
ސައިދު އަދި ފާތިމަތު  ވަރާކުރުމަސްފަހު އެ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އަމީތު މައްސަލައަކާއިމެދު މެދު މަޝް

އޭސީސީގެ އިރުޝާދު ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށާއި އަސްލަމް  އަނީލާގެ މައްސަލައާއިމެދު ގޮތް ނިންމުމުގެ ކުރިން
 ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ބިން ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލުމަށް 600ލިބިފައިވާ  ޒަކަރިއްޔާގެ އަނބިމީހާއަށް

ފްލެޓްދޫކުރުމުގެ  އެފަރާތުގެ ޝަރުރުހަމަވާނެތީ އެގޮތަށް އެއްބަސްވެ ސިޓީ ހުށަހެޅުމުން އެއްބަސްވާނަމަ
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2020މާރިޗް  18މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެކަމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް 

 ވެ.ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެ  ވަނަ ރަސްމީ 126ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
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 ނިންމުން  މަޓާ އިންވެސްޓްމެންޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު ގޮތް   ސުރުޚީ:
ބިން ހަތާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  1-06ތިނަދޫކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ  މަޓާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް 

ޕްރައިވެޓް  ށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު އަދި ހަތާ މޯލްޑިވްސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހު ލިމިޓެޑްއަށް
ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު  ލިމިޓެޑްއިން އެ ބިމުގައި ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ މަސައްކަތާއި

އިންވެސްޓްމެންޓްއިން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމައިން ތާރޑް ޕާޓީ އުސޫލުން  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަޓާ
އިތުރުކުރުމަށް  ބިން ހަތާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި މުއްދަތު  06-1

ވަނަ ދުވަހު  2020މާރިޗް  18އެންގުމަށް  ބޭނުންވާނަމަ އަލުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަށް
 .ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ ވަނަ 126ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
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ސިޓީއާއި މެދު  މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ   ސުރުޚީ:
 ގޮތް ނިންމުން 

ދޫކޮށްފައިވާ ބިން މިމްސް  މުޖުތަބާ މުހައްމަދު، އަލިވާގެ، ގދ.ތިނަދޫއަށް ތިނަދޫކައުންސިލުން
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއިމެދު  ކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށްކޮންސްޓްރަ

 ކައުންސިލްގެ ތާޑް ޕާޓީ ހެދުމުގެ އުސޫލާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިމްސް  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ންފުންޏަށް ބިން އެ ކު v-09ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމައިން 

އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އަލުން  ތާޑް ޕާޓީ އެގްރިމެންޓް ހަދައި ބަދަލުކުރުމަށާއި މުއްދަތު
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ތިނަދޫ  2020މާރިޗް  18އެންގުމަށް  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެފަރާތަށް 

 ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ 126ކައުންސިލްގެ 
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 މެދު ގޮތް ނިންމުން  ބިމު ކޮމިޓީ އަދި ޓެންޑަރ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އަލުން އައްޔަންކުރުމާއި   ސުރުޚީ:
ގޮތުގައި ކުރިޔަށް  ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ޓެންޑަރ އަދި ބިމު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމައި  ކޮމިޓީތަށް އަލުން އެކުލަވާލުމަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި މި 
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަސަން ރަޝީދު، ހުސައިން ފިރާހް، މާހިން  ބިމު ކޮމިޓީއަށް ކައުންސިލްގެ 

މެމްބަރުންގެ  ގެއަމީޒާ އަފީފް އަދި ޝަޒުރަތު ޒުހައިރު ޢައްޔަނުކުރުމާއެކު، ޓެންޑަރ ކޮމިޓީ މުހައްމަދު،
އާރިފް ހުސައިން އަދި މަރްޔަމް  ގޮތުގައި އަހްމަދު ނާޝިދު، ޝަޒްމީނާ އަހްމަދު، ހަސަން ރަޝީދު

މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށާއި، މި މުވައްޒަފުން ކޮމެޓީތަކުގައި  ޝަރޫނާ ޢާދިލް ޢައްޔަނުކޮށް، އެކަން އެ
އިދާރީ ހިންގުމުގެ  ޤަވާޢިދާއި ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ކުރާ

މާރިޗް  18ކޮމެޓީ އެލަވަންސް ދިނުމަށް  އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 126 ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ 2020
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 މެދު ގޮތް ނިންމުން  ތިނަދޫ ސްވިމިންޓްރެކް ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާން ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމާއި   ސުރުޚީ:
v ެހިލޭސާބަހަށް ސާފުކޮށް  އަކަފޫޓޫގެ ބިން 60000ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުގ

 އިއުލާނާ ގުޅިގެނ415/415/2020/24ް(IUL). ންބަރުބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަ
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން 03ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ ޔޫމެޓް  ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން
ލިމިޓެޑާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާއެއްގެ ދަށުން މޫދަށް  ޕްރައިވެޓް ކޮންސްޓަރަކްޝަން

ހިލޭސާބަހަށް  ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއެކު، އެ ފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އެ ބިމުގައި  އެރޭ
އެކު، އެ ސަރަޙައްދު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުސަތުދިނުމާ ތަރައްޤީ ކޮށްދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަންކަން

 ކުންފުނީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް އެފަރާތާއި ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން އެ
ވަނަ  126ކައުންސިލްގެ  ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ 2020މާރިޗް  18ހަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

ނަންބަރު ބިމުގެ މުއްދަތު  10ދޫކޮށްފައިވާ   ގދ. ތިނަދޫ މާފުށީ ސަރަހައްދުން   ސުރުޚީ:
 ނިންމުން  އިތުރުކޮށްދިނުމާއި މެދު ގޮތް 

 ދޫކޮށްފައިވާ  އިބްރާހިމް ރަޝީދަށް ސިނާޢީ ސަރަހައްދުން ގދ.ތިނަދޫ މުރަކަ އަލްފާޟިލް މާފުށީ ތިނަދޫ
ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި މިހާރު ތާޑް ޕާޓީ އުސޫލުން އެބިމުގެ އެއްބަސްވުން  ނަންބަރު 10

ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ ޒިޕް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި 
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން  މެދު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެބިމުގެ 

އަހަރު ދުވަހަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި، އައު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  10ފެށިގެން މީލާދީ 
)ލާރި( އިތުރުކުރުމަށް  05އިތުރުކުރެވުނު ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކަށް އަކަފޫޓަކަށް ނެގޭ ކުލީގެ އަދަދަށް 

އެބިމުގެ ކޮންމެ އަކަފޫޓެއްގެ ކުއްޔަކީ  ފުރަތަމަ ފަސް ކަނޑައަޅައި، އައު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 
 18  ލާރި ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް 28ލާރި އަދި ދެވަނަ ފަސް އަހަރަށް މަހަކު 23އަހަރަށް މަހަކު 

 ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 126ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2020މާރިޗް 
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އެހެންފަރާތަކަށް  ނަންބަރު ބިން  24ގދ. ތިނަދޫ ސިނާއި މަސައްކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ   ސުރުޚީ:
 ނިންމުން  ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު ގޮތް 

 ތިނަދޫ.ގދ ށް މަސައްކަތަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ  މަސްވެރިކަމާއި ސަރަޙައްދުން ސިނާޢީ  މާފުށީ  ތިނަދޫ
 އެހެންފަރާތަކަށް  ބިން ނަންބަރު 24M ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް  މުހައްމަށް ޒަހީރު އަލްފާޟިލް މާބަނޑޭރިގޭ

 ސިޓީއާއި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެދި އިތުރުކުރެއްވުމަށް މުއްދަތު އެގްރިމެންޓްގެ ބިމުގެ ބަދަލުކުރުމަށާއި
 އެއްބަސްވުން ވެވިފައިވާ އެކު  ފަރާތާއި އެ ރާކުރުމަށްފަމަޝްވަ މެދުގައި  މެމްބަރުންގެ  ކައުންސިލް  މެދު
 01 ބަދަލުކޮށް  އުސޫލުން  ޕާޓީ  ތާޑް  ނަމަށް  މުހައްމަދުގެ ޒަމީރު  އަލްފާޟިލް  މާބަނޑޭރިގޭ  ތިނަދޫ .ގދ

 މިމައްސަލަ  ދޫކުރުމަށާއި ކުއްޔަށް އެބިން ދުވަހަށް އަހަރު 10 ދީ މީލާ ފެށިގެން ދުވަހުން 2020 އޭޕްރިލް
 ނަމަވެސް ހުށަހަޅާފައިވީ   ގައި 2019 ޑިސެމްބަރ 22 އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ތިނަދޫ އެފަރާތުން

 ،ކުލި މުއްދަތުގެ ދިޔަ އައުނުކުރެވި އެއްބަސްވުން ،ނުނިމި ވަކިގޮތަކަށް ކައުންސިލުން މައްސަލަ ބިމުގެ
 ެއއްބަސްވުމުގެ  އުއަ ،ނެގުމަށާއި ނެތި ޖޫރިމަނާއެއް އިތުރު ރޭޓުން ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކުރީގެ
( ލާރި) 05 އަދަދަށް  ކުލީގެ ނެގޭ  އަކަފޫޓަކަށް އަހަރަކަށް  ފަސް ކޮންމެ އިތުރުކުރެވުނު ދަށުން

 ފުރަތަމަ   ކުއްޔަކީ  އަކަފޫޓެއްގެ  ކޮންމެ އެބިމުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ  އައު  ،ކަނޑައަޅައި އިތުރުކުރުމަށް
  ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށް ލާރި 30.މަހަކު އަހަރަށް ފަސް ދެވަނަ އަދި ލާރ25ި.. މަހަކު އަހަރަށް ފަސް
 ބައްދަލުވުމުން  ރަސްމީ ވަނަ  126 ކައުންސިލްގެ  ތިނަދޫ ބޭއްވުނު  ގައި 2020 މާރިޗް 18

 .ފާސްކޮށްފީމެވެ
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މުސާރައަށް  ފުންގެ ގދ. ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަ   ސުރުޚީ:
 ބަދަލުގެނައުމާއިމެދު ގޮތް ނިންމުން 

ލިބިދޭ މުސާރައަށް  ގދ. ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު
ގަނެ ކެއުންބުއިމުގެ ކަންތައް ކުރަމުން  ބަލާއިރު އެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ތަކެތި އަދި ގޭސް ފުޅި

އަގަށް އައި ބަދަލާއިގުޅިގެން ގިނަ ދަތިތަށް މި މުވައްޒަފުންނަށް  ހާރު ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެއަންނައިރު މި
ޕާފޯރމަނސް  ލުއި ގޮތެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ކުރިމަތިވާތީ

އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ޮބޑު  އިތުރުގެނައުމަށާއި އެޕްރައިޒަލް އުސޫލުން މި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް
 ރުފިޔާކަމަށާއި މި މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ގެ މަސައްކަތް ވޭސްޓް 400.00އަދަދަކީ ބޮލަކަށް 

ހުށަހެޅުމުން އެ މުވައްޒަފުންގެ  މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ސުޕަވައިޒަރ ކުރިޔަށްގެންގޮސް މި އިދާރާއަށް
ވަނަ  126ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  2020މާރިޗް  18މުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުމަށް 

 ފާސްކޮށްފީމެވެ  ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަމްސީލް  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދައުވާ ލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި   ސުރުޚީ:
 ރައީސަށް ދޫކޮށްލުމާއިމެދު ގޮތް ނިންމުން  ން ކައުންސިލްގެ ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅު 

އިދާރާ ތަމްސީލް ކުރާނެ  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދައުވާ ލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ 
މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ  ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދައުވާ ލިބޭ

ކަނޑައެޅައި ކައުންސިލްގެ ނިންމުމެއް ކޯޓަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެކަމަށް  ސީލް ކުރާނެ ފަރާތެއްއިދާރާ ތަމް
ގޮތަށް ކޮންމެ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ އާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެ އެ ތިނަދޫ

ދަލުވުން އެޖެންޑާކޮށް ކައުންސިލްގެ ބައް މައްސަލައަކަށް ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާއަކަށް މީހަކު ކަނޑައެޅުމަށް
ކައުންސިލްގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން އުދަގޫކަމަކަށް ވާތީވ  ކައުންސިލުން އެކަން ފާސްކުރުމަކީ

ކުރާނެ  އިދާރާއަށް ދައުވާ ލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަމްސީލް  ކައުންސިލްގެ 
އެގޮތަށް ކަނޑައެޅެނީ  ސިލްގެ ރައީސަށް ދިނުމާއެކުފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކައުން
ފެށިގެން މަތީ ރޭންކްގެ މުވައްޒަފަކަށް ވުން  އިން 1މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވާނަމަ އެއީ އެމް އެސް 

ނިންމުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ  ޝަރުތުކޮށް އަދި ކައުންސިލްގެ
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ސިޓީއެއް ކައުންސިލްގެ  ބަޔާންކޮށް މައުލޫމާތު

19/
03/

20
20

 

ސްމީ
ރަ

 

/ TND NMN - 3DR 126 2020 537 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ގައި ބޭއްވުނު 2020މާރިޗް  18ނިންމުމާއިއެކު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް 
 ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 126

 ގޮތް ނިންމުން  ކުނިފީރޭޓް ކަނޑައެޅުން މުނިސިޕަލްސާރވިސަސް ޔުނިޓަށް ދޫކޮށްލުމާއިމެދު   ރުޚީ:ސު 
އުސޫލުތަށް  ނިންމުމުގައި ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީ ނަގާނެ 121ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 

ދުމަތުގެ އަގު މުވައްސަސާތަކަށް ޚިދުމަތްދީ، ޚި ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ގޮތުން އަލަށް ޚިދުމަތްދޭ ބައެއް
ރިޢާޔަތްކޮށް  ދިމާވަމުންދާނީ ބައެއް މުވައްސަސަތަކުގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ ބަދަލަށް  ނެގުމަށް ދަތިތަކެއް

ނިންމުން މުތާ ލިޔާކޮށް  ޚިދުމަތުގެ އަގު ނެގޭނެ ގޮތް އިންތިޒާކުރުމަށް އިސްވެ ދެންނެވުނު
ވައްސަސާއަކުން އުފެދޭ ކުނީގެ ބާވަތާއި މު މުވައްސަސާތަކުން ކުނި ނެގޭނެ ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި އެ

ބަލައި ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް މުނިސިޕަލް ސާރވިސް  މިންވަރާއި ކުނީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް
 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ވަފުދަކުން ބަލައި އެކަނަ ކަށަވަރުކޮށް، ސޮއިކުރުމާއި އެކު 3ޔުނިޓްގެ މަދުވެގެން 

ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅި  ގެ ސޮޔާއިއެކު މުވައްސަސާއަށް ކުނިފީ ނުވަތަ މި އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފު 
ރޭޓު ކަނޑައެޅިގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް  ލޔުން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސޮއިކުރުމުން

ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން  126ކައުންސިލްގެ  ގައި ބޭއްވުނު ތިނަދޫ 2020މާރިޗް  18
 .ފާސްކޮށްފީމެވެ
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ހުށަހަޅާފައިވާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން   ސުރުޚީ:
 ސިޓީއާއިމެދު ގޮތް ނިންމުން 

އިންޑޯ  ތިނަދޫގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ގދ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީއާއި މެދު  ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި 130x104ބެޑްމިންޓަން ހޯލެއް އެޅުމަށް 

ބެޑްމިންޓަން ހޯލެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް  ނަންބަރު ބިން އިންޑޯ K-14  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ދަލުވުމުން ވަނަ ރަސްމީ ބައް 126ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ  ގައި ބޭއްވުނު  2020މާރިޗް  18

 ފާސްކޮށްފީމެވެ 
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ކައުންސިލުގެ  ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ރަށުގެ ގޭގެއިން ބޭރުކުރާ ކުނީގެ ބާވަތްތައް   ސުރުޚީ:
 ނިންމުން. ޚަރަދުގައި ކުނިގޮނޑަށް ގެންގޮސްދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް 

އާއި  19-ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް ޅުވައިގެންނާއި މިހާރު ދުނިޔެއަށްބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހާއި ގު
ތިނަދޫ  ގެ ނިޔަލަށް 2020އެޕްރިލް   01ގޮތުން  ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތެއްގެ 

ކުނި ފީ   މެއި، 2020  ކައުންސިލްގެ ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
ކައުންސިލުގެ ޚަރަދުގައި ކުނިގޮނޑަށް  ކު ގޭގެއިން ބޭރުކުރާ ކުނީގެ ބާވަތްތައްމަޢާފް ކުރުމާއެ

ވަނަ ރަސްމީ  128ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  ވަނަ 2020އެޕްރިލް  12ގެންގޮސްދިނުމަށް 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ބައްދަލުވުމުން
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 ނިންމުން. ރަށް ދޮންވެލި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް ރަށުން ބޭ   ސުރުޚީ:
ގުޅިގެން ރަށުން ބޭރަށް  ރަށުން ބޭރަށް ވެލި ވިއްކަމުން އައި ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި 

މަތިން  ފަރާތްތަކަށް، ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ވިއްކާ   ދޮންވެލި 
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ދޮންވެލި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދިނުމަށާއި ، ދޮންވެލީގެ އަގުގެ

މަޢްލޫމާތު ފޮނުވުމުން ދޮންވެލި ދޫކުރަމުން ގެންގިއުމަށް  އޮންލައިން ކޮށް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް ފަހު
 ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ވަނަ 128ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  ވަނަ 2020އެޕްރިލް  12

 ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

ކޮންސެޕްޓަކަށް  ތިނަދޫ ބަދަރު ސަރަހައްދުން ގާޑިޔާތަށް ނެގުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ނިންމާ   ސުރުޚީ:
 ބެހެއްޓުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ކަނޑައަޅާ  ތަށް އެތަނުން ނަގައި ކައުންސިލުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ގާޑިޔާ
އެއް ކޮންސެޕްޓަކަށް ޑިޒައިން ކުރާނެ  ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ގާޑިޔާތަށްވެސް

ކުރުމަށާއި ެއ ގޮތަށް ގާޑިޔާތަށް ޤާއިމްކުރެވެންދެން މިހާރު ހުރި  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާންމު އިޢުލާނެއް
މިންގަނޑުތަކާއި  އްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާއި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާއެ ގާޑިޔާތަށް

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  02ޖޫން  2020 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހިންގުމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް
 ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ 130ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
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ދަނޑު ޕްރޮޖެކްޓުގައި  ތިނަދޫ ބަރާސިލް ކުޅިވަރު ޕާރކް ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ފުޓްސަލް   ސުރުޚީ:
އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމާއިމެދު  ފުޓްސަލް ދަނޑަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިތަކާއިއެކު އަލުން 

 ގޮތެއް ނިންމުން.
ޕްރޮޖެކްޓުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑަށް  ބަރާސީލް ކުޅިވަރު ޕާރކް ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ފުޓްސަލް ދަނޑު

އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  އިތުރުކުރެވޭ ބައިތަކާއެކު އަލުން ދަނޑު 
  ބަޖެޓް  އުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގް ކުރިޔަށް ގެންދި ވަނަ އަހަރު ތިނަދޫ 2020

ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 02ޖޫން  2020މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ރި އެލޮކޭޓް ކުރުމަށް 
 ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 130ދައުރުގެ 
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މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން  ތިނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ   ސުރުޚީ:
 ނިންމުން.

ކުރުމަށްޓަކައި ތިނަދޫގައި ވޯރކްވިޒާ  ތިނަދޫގައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު
ން ކައުންސިލްގެ ލިޔުންތައް ނެތި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ބިދޭސީ ދައްކައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، ސައްޚަ

ކެޓަގަރީ އެނގޭގޮތަށް އަހަރުން އަހަރަށް އައުކުރެވޭ  މި ދެ    ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް  ބިދޭސީންގެ 
-/1200 ތަޢާރަފްކުރުމަށާއި ސައްޚަ ލިޔެކިޔުންތަށް ނެތް ބިދޭސީނަށް ކާޑު ދޫކުރުމަށް  ރަސްމީ ކާޑެއް 

ހިންގަވާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން  މިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުންރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު  ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ރެގިއުލަރައިޒް ވުމުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި މޯލްޑިވްސް  ރެގިއުލަރައިޒް ނުވާ ބިދޭސީން،
ބޯޓުތަކުގައި  ގެ ދަށުން، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މާލެ ދަތުރުކުރާލަފަޔާއި އިރުޝާދު  އިމިގްރޭޝަންގެ 

ސެންޓަރާއި ޙަވާލުކޮށް ޤައުމަށް  މާލެ ފޮނުވައި، މާލޭގައި ހުންނަ އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން
 2020ޖުލައި  01އިދާރާއިން އެކުލަވާލައި ޢާއްމުކުރުމަށްފަހު،  ފޮނުވާލުމާއިބެހޭ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުގެ

 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 02ޖޫން  2020އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް  ފެށިގެން އެ އިން
 ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 130ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
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 ތިނަދޫ  ،ގުޅިގެން ބަދަލުތަކާއި  ފައިވާ އައިސް  އިޤްތިސާދަށް  ގުޅިގެން  އާއި  19 ކޮވިޑް :  ސުރުޚީ 
 .ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ފަސްކުރުމާއިމެދު  ދެއްކުން  ކުލި  ބިންތަކުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލުން 

 ކޮންޓްރޯލް  ފެތުރުން ބަލި މި ތަދުމަޑުކަމާއި ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިސާދަށް ގުޅިގެން އާއި 19-ކޮވިޑް
 އާންމު ވިޔަފާރިއަށާއި ދަތިވެ ހިންގުމަށް ވިޔަފާރި ގުޅިގެން ތަކާއިފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކުރުމަށް

 ވިޔަފާރިތަކާއި ނޑިވަޅުގައިދަ އުނދަގޫ މި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާތީ ހީނަރުކަމާއި މާލީ ރައްޔިތުންނަށް
 ކުގެ ބިންތަ ދޫކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށް  ކައުންސިލުން  ތިނަދޫ ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާންމު
 ސެޕްޓެމްބަރު  30 ފެށިގެން  އިން 2020 އޭޕްރިލް 01 ބޭނުމުގައި ދިނުމުގެ ލުއެއް ދެއްކުމަށް  ކުލި

 ބިން ފަސްކޮށް މުއްދަތު  ދެއްކުމުގެ ކުލި ( މުއްދަތަށް މަސްދުވަހުގެ  6) ނިޔަލަށް  ގެ 2020
 02 ޖޫން  2020 މަށްއިތުރުކުރު ޖަދުވަލެއް އެއްބަސްވުމަށް ވެވިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ކުއްޔަށްދޫކުރުމާއި

 ބައްދަލުވުމުން ރަސްމީ ވަނަ 130 ދައުރުގެ ތިންވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު ދުވަހު ވަނަ
 .ފާސްކޮށްފީމެވެ
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މަސައްކަތުގެ  ވަނަ އަހަރު މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރާ ފިލުވުމާއި މަރާމާތުގެ  1441  ސުރުޚީ:
 ފާސްކުރުން.ޚަރަދު 
ކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް  ވަނަ އަހަރު މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރާ ފިލުވުމާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް  1441

ނިމިފައިހުރި  ކުރެވިފައި ހުރި މިންވަރަށް ވުރެން މިހާރު  ( ބަޖެޓ2.9.1.1.2،226002ްކޯޑުގައި ) 
ނުނިމި ހުރި ބިލްތަކުގެ ފައިސާ  ގެމަސައްކަތުގެ ޚަރަދު އިތުރުވާތީވެ މިސްކިތްތަކުގެ މަސައްކަތު

  ޤާއިމްކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ކޯޑުން ދެއްކުމަށްޓަކައި ތިނަދޫގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދެއް
ކައުންސިލްގެ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 18ޖޫން  2020ޚަރަދުކުރުމަށް ( 226002، 13.5.8.1.6(

 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ންވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމު 131ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

ދިނުމާއިމެދު ގޮތެއް  ޓްރޭޑް ޕާރމިޓްގެ ބަދަލުގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުއްދައެއް   ސުރުޚީ:
 ނިންމުން.

އި ބަދަލާއި ގެނަ ގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ޓްރޭޑް ޕާރމިޓް ހުއްދަ ދިނުމަށް 2020ޖެނުއަރީ  4
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓޭން ނިޒާމެއް  ގުޅިގެން ހުއްދަ ދިނުން ހުއްޓާފައިވާތީވެ ވިޔަފާރިކުރާ

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހުއްދައެއް  ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި
މަހުފީ ނުނަގައި  ންގަވާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްޖެހޭނެކަމަށާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އަ ނަގަން

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  18ޖޫން  2020ހުއްދަހަދައި އިންސްޕެކްޓްކޮށް ހުއްދަދިނުމަށް 
 ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ ރަސްމީ  131ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
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 ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ވޭން ނީލަންކިޔުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.  ޚީ:ސުރު 
 

ވޭނެއް ގަތުމަށްޓަކައި މިހާރު  ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ވޭން ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ އައު
 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ވޭން ނީލަން އޮތް ވޭން ނީލަން ކިޔުމާއި މެދު ކައުންސިލުން 

ވަނަ ރަސްމީ  131ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  ވަނަ  18ޖޫން  2020ކިޔުމަށް 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ. ބައްދަލުވުމުން
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 ިް.މުނގޮތެއް ނިން  ތިނަދޫގައި ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ޤާއިމްކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް   ސުރުޚީ:
އައިސް ޕްލާންޓްގެ އުތުރުން  ގދ. ތިނަދޫގައި ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ތިނަދޫގެ

ޕްލާންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅައި މި ބިން ނެގުމުގައި މިހާރު އައިސް  37301.84
އްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އަކަފޫޓު( ހިމެނޭހެން އެ މަސަ 18،924)  ’x 249’ 76ބިމުން 
 ވަނަ ރަސްމީ 131ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  18 ޖޫން 2020

 ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ  .13
 

  ީހިންގާ އިދާރާއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު: ކޮމެޓ 
 

 ބަދަލެއް އައިސްަފއިނުވޭ 
  ޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތައް   ކ 

 ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމި ކަންތައް     #

  ވަނަ ބައްދަލުވުން 1

 2020ޖެނުއަރީ  09

 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްލޭން ހެދުން  2020

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 2

 2020ޖެނުއަރީ  10

 ރަށުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަކު ކޮށް މަޝްވަރާ ހޯދުން  

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 3

 2020ފެބްރުއަރީ  10

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން. 2020-

 އަންހެނުންގެ ދުވަސްފާހަނގަ ކުރަން ނިންމުން  -

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 4

 2020ފެބްރުއަރީ  11

އަންހެނުންގެދުވަސް  ފާހަނގަކުރުމުގެގޮތުން  ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި  -

 ޖެންޑާ އެންޑް  ފެމިލީ އާއި ގުޅިގެން ވޯރކް ޝޮޕެއްބާއްވަން މަޝްވަރާކުރުން 

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 5

 2020ފެބްރުއަރީ  16

ފާހަނގަކުރުމުގެގޮތުން  ޑރ.އަބްދުއްސަމަދުމެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ޖެންޑާ އެންޑް  އަންހެނުންގެދުވަސް  -

 ފެމިލީ އާއި ގުޅިގެން ވޯރކް ޝޮޕެއްބާއްވަން ނިންމުން 

 މުއައްސަސާ ތަކަށް އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ނަމުގައި ބެޖްތައް ހަވާލު ކުރުން  -

 ވަނަ ބައްދަލުވުން 6

 2020ފެބްރުއަރީ  23

އަންހެނުންގެދުވަސް  ފާހަނގަކުރުމުގެގޮތުން  ޑރ.އަބްދުއްސަމަދުމެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ޖެންޑާ އެންޑް  

ފެމިލީ  ގެ މުއައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް ދުޅަހެޔޮ އަންހެނުންގެ ނަމުގައި  މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވަން 

 ނިންމުން

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

  ްކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތައ 
 

 އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައި ނުވެއެވެ. 
 

  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައ 
 

ރެވި ކޮމެޓީގެ ރައީސާކަމަށް ގދ.ތިނަދޫ ނައިންހައުސް އަލްފާޟިލާ ޙަފްސާ ޔޫސުފް ވަނީ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ކު ވަނަ 3ކޮމެޓީ 

 ވަނީ އިންތިޚާބު ވެފައެވެ. هللا އިންތިޚާބުވެފައެވެ. އަދި ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާކަމަށް ގދ.ތިނަދޫ ހާވިލާ އަލްފާޟިލާ ޝަމްރަތު ޢަބްދު

 
  ުކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތ 

ކޮމެޓީގެ މަސްދުވަހު އެއްވެސް ފައިސާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ނުެވއެވެ 06ންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ފާިއތުވި އަ
 އެންމެހަ ޚަރަދުތައް ހިންގަނީ ިތނަދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުންނެވެ. 

 
 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސީލް 

 ންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ެބލުމުގެ ަދށުގައި އެއެވެސް ހަރުމުދަލެއް ނުވެއެވެ.އަ
 

 އަހަރު ހިންގުނު ހަރަކާތް ތައް  ވަނ2020ަ   
 ތަފްޞީލް  ރޭވިފައިވާހަރަކާރް  ތާރީޅް 

މާރޗް  07
2020 

 ދުވަސް  އަންހެނުންގެ
އަންހެނުންނަށް  ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަސްރަތު ހަރަކާތް ތަކެއް  އަންހެނުންގެ

 ކޮށްގެން ބޭއްވުން  ޙާއްސަ

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަށް  ގެ ސަބަބުން 19ކޮވިޑް 

ެމިއ  01

2020 

 މަސައްކަތްތެރިންގެ

 ތެރިންގެ މެދުގައި މައުރަޒެއް ބޭއްވުން  މަސައްކަތް ދުވަސް 
ެމިއ  25

2020 

ގެ  ކަސަބު
 ހިންގުން  ފަރާތްތަކަށް ކޯހެއް ޝައުގުވެރިވާ މަސައްކަތް

 

 

 



  ރިޕޯޓް  ތަްފސީލްހަރަކާތްތަކުގެ  ހިްނގި ކަުއންސިލުން މަްސދުވަުހގެ( ހަެއއް) 6 ފުަރތަމަ އަަހރުގެ ަވނަ 2020
 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 

 ނިންމުން  .14
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި  އާއި ގުޅިގެން 19ކޮވިޑް  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަކީ 2020މިކައުންސިލުގެ 

މީގެ އިތުރުން  .މަސް ދުވަހެވ6ެނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ގިނަކަންތައްތަކެއް ޢަމަލީގޮތުން ފެށިފައިވާ 
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް ދައުލަތަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ކޮވިޑް ހެލްޕްޑެސްކް ގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން 

ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ރެއާއި ދުވާލު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދެވޭޭނ ގޮތަށް ރަށްވެހި ތަރައްޤީ 
ރި ލުކުރުމާއި ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތާއި އިޖުތިމާޢީ އަދާލަތު ރަށުގައި ޤާއިމުކޮށް ދުޅަހެޔޮ އަދި ޢިލްމާއި ފަންނުވެޙާޞި

 ވަނީ ަމސައްކަތް ކުރެވިފައެވެ. މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް

މި ދަތިތަކުން ކޮވިޑް ގެ މި ބަލި މަޑުކަމުން މުޅި ދުނިޔެ ސަލާމާތްވެ  އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ
އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ  މިންވަރުކުރައްވައި هللا އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަރައިގަތުމުގެ ތައުފީޤް 

އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި 

  آمــــــــــينބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 
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